
 
 

Problemlösning 

i  

matematik i en- och 

flerspråkiga klassrum 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av: Sleyman Esso & Behram Kelmendi 
 
Handledare: Natalia Karlsson 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Självständigt arbete 2, 15 hp  

Svenska | Vårterminen 2017 

Programmet för Grundlärarutbildningen med interkulturell profil,  

mot förskoleklass och årskurs 1-3, 240hp 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

English title: Problem-solving in mathematics in unilingual and multi-lingual classrooms 

Term: Autumn, 2016 

Author: Sleyman Esso & Behram Kelmendi  

Supervisor: Natalia Karlsson 

Several studies have shown that students’ difficulties with problem solving in math mostly 

depend on their lack of language skills and not their numeracy (mathematical abilities). It is 

very important that educators have a didactic perspective on education where they take into 

account which kind of students they have, what and why they should learn this and how to 

organize the work so that all students have the same opportunities to develop.  

The overall aim of this study is to evaluate which conditions students in unilingual and multi-

lingual classrooms get to develop their understanding of problem solving in mathematics in 

grade 3. The aim is to examine how teachers teach problem solving in grade 3 in unilingual 

and multi-lingual classrooms, and to investigate how students perceive and understand this 

teaching. 

The aim is concretized in the following questions: How problem-solving introduces and how 

does the teaching look like? What problem-solving tasks are used and how are they solved? 

How do students reason and discuss about the lessons and the problem solving tasks? 

We have chosen to do a qualitative study and the methods we use are 8 student group 

interviews and 4 observations. The theories this study is based on are Pólyas four phases in 

problem-solving, zone of proximal development and scaffolding. 

On the basis of our results we came to the conclusion that three out of four teachers don’t 

work with problem-solving in mathematics often enough and that the tasks their students 

were given were not at their potential level of development, since they were not accustomed 

to encountering too much of a challenge. We have furthermore come to the conclusion that 

teachers who have a majority of pupils with Swedish as a second language seem to avoid the 

work with problem solving in mathematics. 

Nyckelord: Problemlösning, problemlösningsuppgifter, matematik, språk, erfarenheter 

Keywords: Problem-solving, problem-solving tasks, mathematics, language, experience 
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1. Inledning 

 

Problemlösning i matematik innebär ett problem som ska lösas. Det ska vara klurigt och svårt 

att lösa och problemlösaren ska inte känna till på vilket sätt den ska lösas. Problemlösaren 

måste därför ha förmågan att tolka problemet och veta hur hen ska planera för att kunna komma 

på ett sätt att finna en lösning på problemet enligt Eva Taflin, lektor i matematikdidaktik vid 

högskolan i Dalarna (Taflin 2007). 

 

Ronny Ahlström, (1996) lärare och speciallärare tar likt Eva Taflin upp vikten av att kunna 

tolka och planera i samband med problemlösning i matematik. Genom att lära sig planera anser 

Ahlström att man kan skaffa sig beredskap för att klara av situationer i livet. Egenskaper och 

förmågor som kan utvecklas genom problemlösning kan enligt Ahlström vara att upptäcka 

samband, förfina det logiska tänkandet, utveckla självförtroende, tankar, analysförmåga, idéer 

samt tålamod och kreativitet. (Ahlström 1996).  

 

Eva Taflin anser att en del av den matematiska kompetensen innefattar 

problemlösningsförmåga och, likt det Ronny Ahlström tar upp, förmågan att genomföra 

kreativa matematiska resonemang. Taflin anser att detta är någonting som eleverna under hela 

sin skolgång måste få tillfälle att utveckla. Hon skriver:  

 

Om eleverna ska lära sig förstå och kommunicera olika matematiska 

tankeprocesser och inte bara kunna tillämpa givna matematiska metoder 

måste, som jag ser det, läraren organisera för en typ av undervisning som 

utgår från väl valda problem och som genomförs på ett medvetet sätt (Taflin 

2007, s.16f) 

  

Flera undersökningar visar att bristande problemlösningsförmåga hos elever till stor del beror 

på deras bristande språkliga kompetens. Eftersom det är viktigt att kunna resonera, förklara och 

argumentera för att lösa ett problem kan det vara svårt för elever som inte har en tillräckligt 

utvecklad språklig färdighet i svenska.  

 

Eva Norén, universitetslektor vid Stockholms universitet, (2010) anser att det är en nackdel för 

elever med ett annat modersmål än svenska, att matematikundervisningen i Sverige endast sker 

på svenska. Hon menar att dessa elever missgynnas då deras språkliga färdigheter i svenska 
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inte är tillräckligt utvecklade och att det leder till att de inte får samma möjligheter till förståelse 

i matematikundervisningen. Ing-Marie Parszyk, före detta fil. dr i pedagogik och lektor vid 

lärarhögskolan i Stockholm (1999) menar likt Norén att problemlösningsuppgifter och 

textuppgifter kan vara problematiska för andraspråkselever. Hon menar att skriftliga och 

muntliga skoluppgifter ofta kan ha kontexter som kan vara okända för elever med utländsk 

bakgrund.  

 

Annan forskning som har bedrivits i flerspråkiga klasser visar att lärare tenderar att välja 

någonting enkelt att undervisa om och plockar då bort det svåra. Trots att lärarna är medvetna 

om sina elevers språk- och kunskapsnivå menar Maaike Hajer att lärarna väljer att förenkla sin 

undervisning genom att exempelvis sänka kraven och förenkla sitt språk och språket i 

läromedlet istället för att se att språkundervisning kan vara en lösning på problemet. Detta kan 

i sin tur leda till att språkinlärningsmiljön och innehållet begränsas på ett allvarligt sätt (Hajer 

2003). 

 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2016) tar upp att ”Många lärare saknar 

kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar 

nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå.” (Nationellt centrum för 

svenska som andraspråk 2016). De lyfter även fram att resultaten av Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål 

än svenska, 2010 visar att flerspråkiga elever missgynnas i undervisningen i den svenska skolan 

då många förskolor och skolor har brister i att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Med 

detta i åtanke är det viktigt att pedagoger har ett didaktiskt perspektiv på 

matematikundervisningen i problemlösning där de tar hänsyn till, vem/vilka elever de har, vad 

och varför de ska lära sig detta och hur man ska lägga upp arbetet för att alla elever ska få 

samma möjligheter till utveckling. 

 

Forskning visar att det bör ges förutsättning till problemlösningar i matematik då eleverna 

utvecklar förmågor som exempelvis, kreativitet, kommunikation, tålamod samt att kunna 

resonera och argumentera för sina tankeprocesser.  

 

Det är just hur förutsättningarna kring arbetet med problemlösning i en- och flerspråkiga 

klassrum i de tidigare årskurserna ser ut som denna studie intresserar sig för. Av särskilt intresse 

är hur elever uppfattar undervisningen och hur arbetet med problemlösning ser ut i både en- 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Sprak--och-kunskapsutveckling-for-barn-och-elever-med-annat-modersmal-an-svenska/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Sprak--och-kunskapsutveckling-for-barn-och-elever-med-annat-modersmal-an-svenska/
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och flerspråkiga klassrum i ämnet matematik. Finns det skillnader mellan undervisningen om 

problemlösning i en- och flerspråkiga klassrum så som tidigare forskning visat? Hur uppfattar 

eleverna undervisningen om problemlösning och problemlösningsuppgifterna? Det är frågor 

som denna studie vill försöka belysa. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med denna studie är alltså att undersöka vilka förutsättningar elever i 

en- och flerspråkiga klassrum har för att utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem 

och sin förståelse av undervisningen om problemlösning i matematik i åk 3. Syftet är dels att 

undersöka hur lärare undervisar om problemlösning i åk 3 i en- och flerspråkiga klassrum, dels 

att undersöka hur eleverna uppfattar och förstår denna undervisning.   

 

Syftet är konkretiserat i följande frågeställningar: 

● Hur introduceras problemlösning och hur ser undervisningen ut? 

● Vilka problemlösningsuppgifter används och hur löses dem? 

● Hur resonerar eleverna kring lektionstillfället och problemlösningsuppgifterna? 

2. Bakgrund 

 

Detta avsnitt inleds med att förtydliga vad läroplanen och olika aktörer inom ämnet matematik 

anser om problemlösningar. Därefter lyfts vikten av elevernas förkunskaper och tidigare 

erfarenheter vid möten med problemlösningar. Avslutningsvis redovisas språkets betydelse i 

matematik och hur det kan användas som ett redskap i matematiken. 

2.1 Problemlösning i matematik 

 

Problemlösning sker inte enbart inom matematiken utan sker hela tiden och i olika 

sammanhang. Det är därför svårt att finna en tydlig och specifik definition av vad 

problemlösning i matematik kan vara för något. En definition av begreppet problemlösning kan 

vara enligt Eva Taflin (2007):   
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Problemlösning är ett centralt begrepp. Den matematiska uppgiften som ska 

lösas är inte av standardtyp utan den utgörs av ett för problemlösaren okänt 

problem. Den som ska lösa problemet måste bland annat ha förmåga att tolka 

problemet och veta vad som ska lösas. För att en matematisk uppgift ska 

uppfattas som problem måste problemlösaren vilja lösa problemet utan att 

för den skull känna till på vilket sätt detta kan ske (Taflin 2007, sid 11) 

 

Enligt matematikdidaktikern Natalia Karlsson, lektor och docent vid Södertörns högskola 

(2013) innebär ett matematiskt problem en frågeställning som kräver användandet av 

matematik där det kan finnas en eller flera olika matematiska modeller för att finna rätt svar. 

Problemen kan vara tagna från ett annat ämne, från vardagen eller inommatematiska. Karlsson 

(2013) tar upp att många problem som eleverna ska lösa är av typen rutinuppgift, där barnen 

känner igen dessa och kan lösa de med hjälp av redan kända/färdiga matematiska modeller. 

Problem där eleverna gissar och prövar sig fram till rätt svar är någonting som Karlsson inte 

anser vara målet inom problemlösning, utan målet bör vara metodutveckling, dvs. “finna 

generella matematiska modeller för att lösa problem” (Karlsson 2013, s.3). 

 

Läroplanen (2011) använder sig av en bredare definition av problemlösningar där man inte 

enbart fokuserar på det matematiska. Mål som läroplanen exempelvis tar upp att eleverna ska 

uppnå är bland annat att: 

● på ett kreativt sätt omsätta idéer till handling och lösa problem 

● kommunicera och lösa problem genom att använda sig av matematiska begrepp och 

resonemang  

● i enkla situationer finna strategier för att lösa matematiska problemlösningar 

● kunna formulera matematiska frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer   

2.2 Förkunskaper vid mötet med problemlösningsuppgifter 

 

Läroplanen (2011) tar upp att undervisningen ska anpassas efter elevernas förutsättningar och 

behov. Utöver detta ska undervisningen även främja elevernas fortsatta kunskapsutveckling 

och lärande med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, språk, bakgrund och kunskaper 

(Skolverket 2011).   
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I boken Greppa språket (2012) som är framställt av Skolverket tar man upp vikten av att ta 

vara på elevernas tidigare erfarenheter och referensramar. De anser att texter bör vara 

anpassade till eleverna på ett sätt där de kan relatera till det som står i texten, för att de sedan 

ska kunna göra inferenser och skapa inre bilder av innehållet (Skolverket 2012).  

 

Medan man i Greppa språket (2012) beskriver vikten av elevernas tidigare erfarenheter vid 

mötet av text på ett mer övergripande sätt går Ann Ahlberg, professor i specialpedagogik vid 

Göteborgs universitet och högskolan i Jönköping (2001) mer in på kopplingen mellan tidigare 

erfarenheter och olika problemlösningssituationer. Hon skriver:  

Förståelsen av ett problem uppkommer i mötet mellan elevens 

föreställningsvärld, problemlösningssituationen och problemens innehåll. 

De problem som barnen arbetar med ska anknyta till deras erfarenhetsvärld 

och de ska möta en sekvens av olika typer av problem som har en progression 

mot ett alltmer matematiskt innehåll (Ahlberg 2001, s.46)  

 

Både Ann Ahlberg (1992) och matematikdidaktikerna Kerstin Hagland, Rolf Hedrén och Eva 

Taflin, (2005) påpekar att användandet av barnens tidigare erfarenheter och 

föreställningsvärldar inte alltid behöver innebära någonting positivt. De anser att de 

matematiska sambanden i uppgifterna, som är avsedda att eleverna ska arbeta med, kan hamna 

i skymundan då eleverna blir alltför upptagna med att fokusera på de inre bilder som skapats 

snarare än på själva matematiken.  

 

Med tanke på att det är viktigt att knyta an till elevernas tidigare erfarenheter och referensramar 

kan det vara av ännu större vikt att ha detta i åtanke i arbetet med elever med en annan kultur 

och bakgrund. Här framhävs vikten av att erbjuda didaktiskt stöd för att skapa inre bilder för 

de eleverna som saknar erfarenhet av sammanhanget. Har man som elev ingen tidigare 

erfarenhet av ett midsommarfirande eller om att meta abborre leder det till att man har svårt att 

skapa inre bilder och förstå själva innebörden på grund av de nya orden i texten (Skolverket 

2012). Irene Rönnberg, lärare och Lennart Rönnberg, speciallärare (2006) lyfter fram hur 

uppgifter i de svenska matematikböckerna ofta är relaterade till svensk kultur och tradition. 

Eftersom detta är ur ett svenskt perspektiv och uppgifterna kan exempelvis handla om, 

veckopeng, skidåkning eller skärgården kan det leda till svårigheter för andraspråkselever att 

förstå då de saknar dessa erfarenheter. 
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2.3 Språkets betydelse i matematik 

 

Anne Hvenekilde, professor emerita i norska som andraspråk, (1991) hävdar att matematik 

tidigare ansågs vara det ämne där språket har minst betydelse. Detta har av senare forskning 

visats sig inte stämma, då man numera anser att språket används som ett redskap i matematiken 

för att utveckla tänkandet (Rönnberg & Rönnberg 2001). Parszyk (1999) lyfter fram detta då 

hon menar att det krävs språkliga färdigheter för att lyckas i matematiken och att det inte enbart 

räcker med att ha kunskaper i matematik.  

 

Även Ahlberg (2001) hävdar att språket är centralt i matematiken och att de svårigheter som 

elever möter i undervisningen kan återspeglas hos både elever med svenska som modersmål 

och elever med ett annat modersmål än svenska. Hon ställer även frågan om det inte är de 

språkliga bristerna i kommunikationen snarare än deras bristande räkneförmåga som leder till 

att eleverna misslyckas. Även Maaike Hajer, professor med forskning kring språkinriktad 

ämnesundervisning, (2003) menar att flerspråkiga elever, som trots att de är födda i landet, 

generellt sett visat sig mindre framgångsrika i matematik än sina enspråkiga klasskamrater. 

Hon påstår att även om eleverna klarar sig bra i vardagliga muntliga situationer är det i moment 

där olika former av texter som innehåller obekanta ord bristerna i språket visar sig. Om texter 

i form av läromedel som kan leda till sådana svårigheter skriver Hajer på följande sätt: 

“Läromedlen har dock knappast anpassats till att klasserna blivit alltmer mångkulturella och 

flerspråkiga och ämneslärarna är sällan utbildade för att arbeta i dessa grupper” (Hajer 2003, s. 

44).  

3. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskning som är relevant för denna studie att presenteras. 

All tidigare forskning som presenteras här berör ämnet matematik. De två inledande 

avhandlingarna berör båda specifikt problemlösningar inom matematik där den ena tar upp 

olika hinder som elever kan stöta på och där den andra visar på möjligheter att lyckas med 

problemlösning i matematiken. Därefter presenteras forskning där den ena är en vetenskaplig 

artikel och det andra ett forskningsprojekt. Dessa två fokuserar på det akademiska språkbruket 

och andraspråkselever i bland annat ämnet matematik.  
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I sin avhandling Problemlösning i matematik. En studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-

9 har matematikläraren och lärarutbildaren Ebbe Möllehed (2001) undersökt hur olika faktorer 

hindrar elever från att lösa olika matematiska uppgifter. Han har i sin studie fokuserat på 

problemlösningsuppgifter i matematik bland elever i årskurserna 4-9. I denna studie 

undersöktes ungefär 100 elever i var och en av årskurserna 4-9. Totalt fick dessa elever göra 

25 uppgifter där de var uppdelade på fem olika tillfällen (dvs. 5 uppgifter per tillfälle), vilket 

ledde till att materialet bestod av cirka 2500 elevlösningar per årskurs. Utifrån dessa 

elevlösningar gjorde sedan Ebbe Möllehed sina analyser och tolkningar. Det resultat han kom 

fram till delade han sedan upp i 16 faktorer som ledde till hinder och problem som gjorde det 

svårare för eleverna att lösa uppgifterna. Bland dessa hinder var textförståelse det vanligaste 

hindret. Det visade sig att många av eleverna inte förstod eller missförstod de olika delarna i 

uppgifterna, feltolkade enstaka detaljer eller att de inte förstod sammanhanget i meningarna, 

vilket ledde till ett felaktigt svar. 

 

Likt Möllehed har även Ann Ahlberg, professor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet 

och högskolan i Jönköping (1992) i sin avhandling Att möta matematiska problem. En 

belysning av barns lärande undersökt hur man ur elevers perspektiv kan förbättra deras 

möjligheter att lyckas med problemlösning i matematiken. I sin avhandling har hon undersökt 

hur undervisningen i aritmetiska problemlösningar ska utformas för att eleverna ska vilja lära 

sig och ha tilltro till sig själva. Utöver detta har hon även undersökt hur det är möjligt att stödja 

elevernas matematikinlärning utan att lotsa dem till rätt svar utan där de ges tillfälle till samtal 

och egna initiativ vid problemlösningar. För att få svar på sin frågeställning började hon 

utarbeta lektioner samt formulera problem i problemlösning som skiljer sig från en traditionell 

läroboksbunden undervisning. Problemen innefattade de fyra räknesätten addition, subtraktion, 

multiplikation och division. Undersökningen gjordes sedan med elever i årskurs tre i sex 

klasser. Tre av klasserna var deltagandeklasser med totalt 66 elever och de andra tre klasserna 

var kontrollklasser med totalt 55 elever. Undersökningen pågick under en skoltermin där hon 

använde sig både av ett förtest samt ett eftertest i alla sex klasserna. 

 

Ann Ahlberg använde sig av olika data för att komma fram till sina resultat. Hon använde sig 

av lärarintervjuer, elevintervjuer, gruppintervjuer, observationer samt insamling av stenciler på 

de uppgifter som eleverna utfört och redovisat sina uträkningar på.  De resultat Ahlberg kom 

fram till var att det är viktigt att lärare vid utformning av problemlösningsuppgifter knyter an 

till elevernas föreställningsvärldar. Eleverna hämtar motiv och teman från sin levda värld, 
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tidigare erfarenheter och föreställningsvärld när de ska komma fram till olika lösningar och 

strategier vid problemlösningar. Trots detta anser Ahlberg att det är viktigt att inte glömma att 

lyfta fram det matematiska innehållet i problemen och att inte enbart fokusera på elevernas 

tidigare erfarenheter. Ahlberg kom även fram till att det förhållningssätt eleverna har till 

problemlösningar är en viktig faktor i hur engagerade de blir vid utförande av 

problemlösningar. Utöver detta visade resultatet att eleverna ska få använda sitt eget språk, 

utföra olika handlingar och variera sitt perspektiv vid problemlösningar. Dessa tre riktlinjer 

ska vara vägledande vid planering och utformning av problemlösningar enligt Ahlberg.  

 

En studie av de tyska matematikdidaktikerna Nicole Haag, Birgit Heppt, Petra Stanat, Poldi 

Kuhl, och Hans Amand Pant (2013) har också visat på viktiga faktorer som man ska ta hänsyn 

till vid planeringen av matematiklektioner. Denna studie har fokuserat på hur lärare kan anpassa 

sina uppgifter, tester samt lektioner för att hjälpa elever som klassas som andraspråkselever. 

Syftet med studien var att undersöka vad för effekt ett specifik akademiskt språk har på 

andraspråkselever. Undersökningen gjordes i Berlin 2010 med 21 618 elever från årskurs tre. 

Dessa elever delades sedan upp i två grupper, där ena gruppen hade tyska som modersmål (15 

232 elever) och den andra ett annat modersmål än tyska (6 386 elever). Datainsamlingen skedde 

på ett sätt där elevernas lärare via ett datorsystem rapporterade och skickade in svaren på ett 

test som alla dessa 21 618 elever fick göra. Eftersom fokus låg på språket och specifikt det 

akademiska språket, delade man in uppgifterna efter olika språkliga faktorer som fanns i testet 

med hjälp av ett system som heter CRESST. Dessa var bland annat beskrivande, lexikala och 

grammatiska funktioner. Det resultat de kom fram till var att uppgifternas längd, akademiska 

vokabulär samt användandet av substantivfraser kan göra det svårt för en andraspråkselev att 

förstå olika matematiska problem.  

 

Ett projekt som också undersökt det akademiska språkbruket i klassrummet är det danska 

projektet Dansk som andetsprog i fagene (Laursen 2005), som gjordes av Köpenhamns 

kommun tillsammans med CVU Köpenhamn-Nordsjälland. Syftet med detta projekt var att 

skapa en dansk kunskapsbas som bygger på forskning inom andraspråksdimensioner av 

ämnesundervisningar. Detta gjordes för att kunna generera ny kunskap om de 

utbildningsmöjligheter som kan finnas i dessa områden. Projektet utgörs av flera ettåriga 

delprojekt som startade 2002 och höll på till 2004.  De olika projekten var inom matematik, 

naturvetenskap och andraspråksundervisning där man ville undersöka hur elevernas 

utmaningar ser ut. Det man har kommit fram till i detta projekt är att elevernas akademiska 
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språkbruk i klassrummet var ytterst begränsat och att denna brist på andraspråkselevens 

akademiska språkbruk även påverkar elevernas status i den sociala kontexten. Utöver detta 

kom man fram till att den interaktion som skedde i klassrummen oftast var av monologisk 

karaktär som mestadels bestod av lärarens frågor och yttranden. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna vi valt att använda oss av och som 

kommer att fungera som referensramar i denna studie. Dessa är Pólyas fyra faser i 

problemlösning, som berör fyra faser som kan fungera som stöd för att kunna lösa en 

problemlösning. Dessutom har vi använt oss av proximala utvecklingszonen och stöttning som 

teoretiska begrepp som berörts av flera olika teoretiker.  

 

De teorier som detta arbete kommer att använda sig av är grundade på idéerna om att en elevs 

individuella utveckling kan se ut på olika sätt och att utvecklingen kan ta olika lång tid. Det är 

viktigt att man tar hänsyn till att alla elever är individer och att varje individ utvecklas i sin 

egen takt. Att ta vara på elevernas förförståelse och tidigare erfarenheter ska ses som det 

viktigaste för att en lärare ska kunna möta eleverna i vart de befinner sig nu för att sedan bidra 

med den hjälp eleverna behöver för att vidareutvecklas. Dessa teoretiska utgångspunkter i 

samband med tidigare forskning och det som tas upp i bakgrunden anser vi ger oss en bra grund 

till att kunna analysera de resultat empirin gett. 

4.1 Pólyas fyra faser i problemlösning 

 

Det är svårt att undgå den ungerske professorn i matematik George Pólya (1970) och hans fyra 

faser inom problemlösning som kan fungera som stöd för att kunna lösa en problemlösning. 

Dessa fyra faser är: 

4.1.1 Att förstå problemet 

 

Första fasen innebär att eleverna måste förstå problemet. Problemet ska inte bara förstås i 

allmänhet utan i minsta detalj. Eleven ska dessutom känna en vilja och önskan att kunna lösa 

problemet. Frågor som är viktiga att ställa sig är Vad är det som söks? Vad är det som är givet? 
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Hur lyder villkoret? och Är det möjligt att uppfylla villkoret?. I denna fas är det viktigt att 

framställningen av problemet är begripligt för eleven.  

4.1.2 Att göra upp en plan  

 

I den andra fasen ska man göra upp en plan på hur man ska lösa uppgiften. Frågan man här kan 

ställa sig är Känner du till något närbesläktat problem?. Med detta menar Pólya att man går 

tillbaka och funderar över om man tidigare har stött på liknande problem som i sin tur kan 

fungera som vägledare till det nya problemet. Om man inte har stött på problemet tidigare kan 

man försöka att formulera om problemet för att på så sätt göra det mer begripligt för sig själv. 

4.1.3 Att genomföra planen 

 

Den tredje fasen anser Pólya vara den enklaste att utföra och det man huvudsakligen behöver i 

denna fas är tålamod. Här gäller det att man ska hålla sig till planen och att kontrollera varje 

steg av lösningen. Eleverna ska kunna se samt bevisa att lösningen är korrekt. 

4.1.4 Att se tillbaka på lösningen 

 

Under den sista fasen ska man gå tillbaka och kontrollera lösningen. Finns det andra alternativa 

lösningar på denna uppgift? Skulle denna metod eller resultat kunna användas för något annat 

problem? Detta är frågor man bör ställa sig när uppgiften är löst. 

4.3 Proximala utvecklingszonen och stöttning 

 

Den proximala utvecklingszonen är myntat av Lev Vygotskij (1978) som var psykolog, filosof 

och pedagog. Definitionen på begreppet zone of proximal development som den kallas på 

engelska är följande:  

It is the distance between the actual development level as determined by 

independent problem solving and the level of potential development as 

determined through problem solving under adult guidance or in collaboration 

with more able peers (Vygotskij, 1978, s. 86) 

  

Med detta syftar Vygotskij (1978) på avståndet mellan den utvecklingsnivån en elev befinner 

sig på och den potentiella utvecklingsnivån som en elev kan uppnå med hjälp och stöd av en 
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mer kunnig person som exempelvis en förälder, en lärare eller en klasskamrat, för att klara det 

som eleven inte hade klarat av på egen hand (Vygotskij 1978).  

 

En bra undervisning enligt Olga Dysthe, professor i pedagogik vid universitet i Bergen och 

Mari-Ann Igland, professor vid Hedmark universitet i norge (2003) är en undervisning som ger 

förutsättning för utveckling dvs. att den ska ligga i elevernas potentiella utvecklingsnivå. En 

undervisning som är anpassad efter nivån eleverna redan ligger på är enligt dem inte den 

optimala undervisningen. Dessa kan exempelvis vara rutinuppgifter och att eleverna får arbeta 

med liknande uppgifter under en längre period. Balansen mellan utmanande uppgifter och det 

stöd eleverna får vid utförandet är någonting som också Pauline Gibbons, professor vid 

University of Technology i Sydney i Australien (2006) tar upp då hon menar att stöttning kan 

både ha en positiv och negativ inverkan på eleverna. En svår uppgift med för lite stöd kan leda 

till uppgivenhet hos eleven och att denna då saknar lust till att slutföra uppgiften medan en 

enkel uppgift med för mycket stöd inte leder utveckling alls utan snarast uttråkning (Gibbons 

Ibid.).  

 

Stöttning beskrivs av Jerome Bruner, amerikansk psykolog (2006) som det stöd som byggs 

kring eleven i undervisning då denna befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Man kan 

se denna byggnadsställning som en metafor som byggs upp för att möta elevens behov och som 

nedmonteras när denna inte längre behövs. Pedagogen Roger Säljö, (2000) menar att detta stöd 

ofta handlar om en kommunikativ stöttning av olika slag. Det kan handla om att den som är 

mer kompetent agerar modell och visar hur man kan göra då den tänker högt eller enbart riktar 

elevens uppmärksamhet åt ett särskilt håll. Säljö (2012) poängterar dock att stöttningen inte 

ska fungera som lotsning där den mer kompetente presenterar en lösning istället för att utmana 

eleven.  

5. Metod och material 

 

I detta avsnitt redovisar vi de metoder vi valt att använda oss av i denna studie. Vidare 

presenteras urvalet av informanter, genomförandet av observation och intervjuerna, samt på 

vilket sätt vi bearbetat och analyserat materialet. Vi lyfter även fram studiens validitet och 

reliabilitet samt de etiska ställningstagandena.  
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5.1 Val av metod 

 

Eftersom vårt syfte och våra frågeställningar berör frågor kring lärarens undervisning, 

elevernas förståelse av problemlösningar har vi valt att göra en kvalitativ undersökning. De 

metoder vi väljer att använda oss av är intervjuer och observationer, vilket enligt Ahrne & 

Svensson (2011) gör att man kan se de undersökta fenomenen från olika håll och därmed öka 

tillförlitligheten. Under observationerna får vi insyn i hur undervisningen läggs upp, 

praktiseras, samt hur uppgifter inom problemlösning formuleras. Utöver detta får vi via 

observationerna ta del av elevernas tankar, resonemang, räknesätt samt diskussioner kring 

problemlösningsuppgifterna och dess lösningar. Trots att observationerna ger oss inblick i 

arbetet kring problemlösning ligger fokus på elevernas resonemang kring 

problemlösningsuppgifterna. För att få en djupare förståelse kring elevernas resonemang och 

funderingar har vi valt att använda oss av elevgruppsintervjuer som komplement till 

observationerna.  

5.2 Observationer 

 

Vi har valt att observera fyra klassrum i årskurs 3 som alla befinner sig inom Stockholms län. 

Två av dessa klassrum har ett större antal elever med svenska som modersmål och två klassrum 

en majoritet av elever med svenska som andraspråk. Lektionerna som observerades varade i 

ungefär 40-60 minuter där lärarens agerande i undervisningen, samt uppgifterna och dess 

formuleringar var i fokus. Samtliga observationer skedde på ett liknande sätt där vi har använt 

oss av ett observationsschema (se bilaga 1) samtidigt som en ljudinspelning med mobiltelefon 

skedde då Denscombe (2016) menar att det kan vara svårt att minnas alla händelser i detalj 

under en observation. Genom att använda oss av både observationsschema och ljudinspelning 

kan vi få en klarare bild av det som skedde under observationen, eftersom det vi missat att se 

kan ha fångats upp av ljudinspelningen.  

 

Descombe hävdar även att ”Hela poängen är att observera saker såsom de normalt inträffar, 

inte som de inträffar under artificiellt skapade förutsättningar i till exempel ett 

laboratorieexperiment” (Denscombe 2016, s.293f). Detta har lett till att vi inte velat påverka 

de situationer som vi observerat och har därför inte haft inflytande i lärarnas val av uppgifter 

eller liknande då vi intagit en passiv roll. De passiva observationerna skedde genom att vi satte 

oss längst bak i klassrummet för att på bästa sätt få överblick över klassrummet och eleverna, 
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samtidigt som eleverna inte blev alltför påverkade av vår närvaro. Utöver detta bidrar 

observationen med att vi närmar oss de andras perspektiv på tillvaron, vilket enligt Lalander 

(2011) innebär att vår studie kan kallas för etnografisk.  

5.3 Intervjuer 

 

Totalt intervjuades 40 elever och då studien skedde i fyra olika klassrum fick vi 10 

representanter från vartdera klassrum. Dessa 10 representanter valde vi att dela upp i två 

grupper om fem, för att på detta sätt öka elevernas möjlighet till att komma till tals, samt öka 

chansen till djupare diskussioner kring ämnet som studeras. Detta i sin tur ledde till att det totalt 

genomfördes åtta intervjutillfällen, som vi kallar för elevgruppsintervjuer eller fokusgrupper. 

Samtliga intervjuer tog mellan 10-15 minuter och ljudinspelades med hjälp av en mobiltelefon. 

Dalen (2007) rekommenderar att man använder sig av någon form av ljudinspelning då det är 

viktigt att få med informanternas egna ord. I intervjuerna använde vi en delvis strukturerad 

intervjuform med inriktning på bestämda ämnen som i förväg valts ut (Ibid.). Meningen med 

dessa ämnen var att de enbart skulle användas som stöd och vägvisare då huvudsyftet var de 

diskussioner som eleverna förde kring problemlösningsuppgiften de utfört under 

observationerna (se intervjuguide bilaga 2) .  

 

Då vårt syfte är att få djupare kunskap kring elevernas förståelse av olika 

problemlösningsuppgifter har vi valt att använda oss av elevgruppsintervjuer. Detta stärks av 

Dalen (2007) då hon hävdar att det är viktigt att ta del av elevernas upplevelser och tolkningar 

kring händelser i deras vardagliga liv, för att kunna se världen ur deras ögon.  

 

Denscombe (2016) tar upp olika faktorer som leder till att en fokusgruppsintervju kan bli 

framgångsrik. Dessa faktorer är bland annat att deltagarna i gruppen ska dela på liknande 

erfarenheter samt att de ska känna ett förtroende till övriga gruppmedlemmar, för att våga dela 

med sig då miljön är mer tillåtande och icke dömande. Dessa faktorer uppfylls under våra 

intervjuer med tanke på att elevgrupperna består av elever som har gått i samma klass under en 

längre period samt att de även fått göra samma uppgifter. Den enda faktorn som kan ha påverkat 

detta är vår närvaro då vi är främmande för eleverna.  
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5.4 Urval av informanter 

 

De skolor där dessa klasser och elever befann sig i, är lokaliserade i olika förorter utspridda 

runt omkring Stockholm län. Alla elever som har blivit intervjuade och deltar i studien går i 

årskurs tre. För att få tag på informanter började vi med att ringa runt till kontakter som på 

något sätt arbetar i olika skolor eller kände någon som gör det. Utöver det mailade vi även flera 

skolor som anses ha ett stort antal elever med svenska som modersmål, men även skolor som 

geografiskt ligger i områden som anses vara ”mångkulturella” där majoriteten av eleverna har 

svenska som andraspråk. (se bilaga 3). Vi personligen har ingen kontakt med informanterna i 

denna studie och känner inte till dem sedan tidigare.  

5.5 De undersökta skolorna  

 

I detta avsnitt kommer presentationen av de undersökta skolorna att ske. Studien har 

genomförts och skrivits av två skribenter som bedrivit varsin delstudie för att sedan gemensamt 

göra en jämförelse och diskussion kring dessa delstudier. På grund av konfidentialitetskravet 

har vi valt att ange fiktiva namn till skolorna och lärarna. Vi har inte valt att ange fiktiva namn 

till eleverna då vi totalt har intervjuat 40 elever, vilket vi anser skulle leda till förvirring hos 

läsaren. Istället har vi valt att sammanställa elevernas yttrande och svar för att sedan förtydliga 

ifall det är eleverna med svenska som modersmål eller svenska som andraspråk som yttrat sina 

tankar, ord och resonemang. För att underlätta för läsaren har vi även medvetet valt namn som 

startar med ”E” i ena delstudien och ”A” i den andra.  Presentationen kommer att ske under två 

rubriker där rubrikerna är döpta efter namnen på de skolor där studierna genomfördes.  

5.5.1 Delstudie 1 – Centralskolan och Innerstadsskolan  

 

Denna studie genomfördes av Sleyman Esso som både observerade och intervjuade i de 

klassrum som hade ett stort antal elever med svenska som andraspråk. De lärarna som 

observerades här har fått namnen Erik, Ella och Ella2 där de sistnämnda ingick i ett 

tvålärarskap. Vi har valt att namnge lärarna i tvålärarskap med Ella och Ella2 för att förtydliga 

för läsaren att de arbetar u tvålärarskap. Eleverna har vi valt att kalla för L2-elever i denna 

studie som står för language 2 dvs. andraspråk. I dessa klassrum ansåg lärarna själva att de 

hade en majoritet av elever med utländsk bakgrund och svenska som ett andraspråk. Denna 
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information kom fram via de mailkontakter Sleyman Esso hade med de olika lärarna, där han 

specifikt frågade om hur många elever de har med ett annat modersmål än svenska (se bilaga 

3). Sleyman Esso observerade två lektioner, där ena lektionen varade i cirka 45 min och den 

andra i cirka 60 minuter. Efter varje lektionstillfälle hade Sleyman Esso två intervjuer med fem 

elever per intervjutillfälle. Detta resulterade i att Sleyman Esso intervjuade totalt 20 elever 

under fyra olika intervjutillfällen.  

5.5.2 Delstudie 2 – Herrängsskolan och Lästorpsskolan 

 

Denna studie genomfördes på ett liknande sätt som ovan men gjordes av Behram Kelmendi. 

Till skillnad från delstudie 1 gjordes denna studie i klasser som enligt lärarna själva har ett stort 

antal elever med svenska som modersmål. Informationen om elevernas modersmål kom fram 

på ett liknande sätt som i delstudie 1 där Behram Kelmendi hade mailkontakt med lärarna (se 

bilaga 3).  

 

De lärarna som observerades i Behram Kelmendis studie har fått namnen Adriana, Alicia och 

Alicia2. Alicia och Alicia2 ingår i ett tvålärarskap och har därför fått namnen Alicia och 

Alicia2. Eleverna i denna delstudie kallas för L1-elever som står för language 1 det vill säga 

förstaspråk. Även Behram Kelmendi observerade två lektioner som varade i ungefär 40-60 

minuter. I respektive skolor hade Behram Kelmendi efter varje lektionstillfälle likt Sleyman 

Esso två intervjuer med fem elever per intervjutillfälle. Detta resulterade i att Behram Kelmendi 

intervjuade totalt 20 elever under fyra olika intervjutillfällen.  

5.6 Fördelning av arbetet 

 

Då vi har varit två skribenter som gjort denna undersökning vill vi lyfta de roller båda 

skribenterna haft. Vi har båda avsatt lika mycket tid åt arbetet. Vi har till större delen av 

processen suttit tillsammans men till en början skrivit på separata delar och då detta har skett 

genom att vi skrivit i Google Docs har detta inte varit några problem. Vi har genomfört 

intervjuer och observationer åtskilda då vi delat upp arbetet i två delstudier som beskrivits ovan 

(se delstudie 1 och delstudie 2). Vi har haft ansvar för varsin del av intervju- och 

observationstranskriptionerna. Utöver detta har vi även exempelvis tagit varsin del av teorin 

och tidigare forskning. Vi har däremot skrivit resultat och analysdelen tillsammans för att få 
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möjligheten till att göra de jämförelser som krävdes för att vi skulle komma fram till ett resultat 

för vårt syfte och våra frågeställningar. 

5.7 Databearbetning 

 

Då materialinsamlingen har skett via användandet av ett observationsschema, ljudinspelade 

observationer och intervjuer började bearbetningen med att omvandla data till empiriskt 

material. Ahrne & Svensson (2011) menar att de inspelade intervjuerna först blir empiriska 

data efter att de transkriberats vilket vi gjorde med hjälp av transkriberingsprogrammet 

oTranskribe. Det är viktigt att transkriberingen sker av forskaren själv och så snabbt som 

möjligt efter att undersökningarna skett. Detta för att minnet fortfarande är färskt och ger 

forskaren en unik chans att lära känna sitt material (Dalen 2007). Vi har använt oss av en 

induktiv ansats i denna studie då vi utifrån observationer och intervjuer generaliserat genom 

att knyta an till teorier. Lärarnas och elevernas yttranden och handlingar kommer i resultaten 

att redovisas genom tydliga beskrivningar av handlingarna samt användandet av citat. 

Analysen kommer att ske genom att empirin används i dialog med tidigare forskning och 

teorier. Avslutningsvis kommer våra frågeställningar att besvaras i en sammanfattande 

diskussion där varje frågeställning har sin egen rubrik. Även i denna sammanfattande 

diskussion kommer en dialog med tidigare forskning och teori att ske.   

5.8 Validitet och Reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att säkerställa kvalitén på undersökningar, 

där validitet handlar om att mäta det som är avsikten att mäta och reliabilitet innebär hur 

tillförlitligt något är samt att samma resultat uppvisas vid olika tillfällen (Widerberg, 2002). 

Studiens validitet förstärks av att ljudinspelning har skett av både intervjuerna och 

observationerna. Genom att fånga upp informanternas åsikter och förståelse kring fenomenet 

och sedan vara noggrann och ge tillräcklig och relevant information hoppas vi kunna stärka 

studiens validitet. De resultat som framställs i denna studie är enbart från de observationer och 

de informanter som deltog i studien. Studien i sig är för liten för att kunna ge generella 

slutsatser.  
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5.9 Forskningsetiska överväganden 

  

Dalen (2007) tar upp de forskningsetiska principerna som man ska hålla sig till som forskare 

för att skydda medverkande i undersökningar. Dessa principer kallas för samtyckskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De intervjuade har fått 

information om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas. De har även samtyckt till att 

delta i undersökningen, samt fått informationen att inga utomstående kan identifiera dem. 

Deras svar kommer enbart att användas till denna undersökning. Inför intervjuerna och 

observationerna tillfrågades alla lärare om tillåtelse till ljudinspelning. Via mail fick samtliga 

informanter dvs. lärare, elever samt elevernas vårdnadshavare information om de etiska 

principer vi följer (se bilaga 4). 

6. Resultat och analys 

 

Här kommer vi att presentera resultatet vi fått fram genom våra observationer och intervjuer. 

Resultatet kommer att presenteras i två olika delar. I första delen, Observation av lektion, 

presenteras observationerna med en sammanfattning av de fyra lärarnas lektioner. Dessa 

lektioner har delats in i underrubriker som döpts till Introduktion av problemlösning och 

Upplägg av lektionerna. Denna första del avslutas med en presentation av de deltagande 

lärarnas problemlösningsuppgifter samt deras elevers lösningar och redovisningar.  

 

I den andra delen av resultatredovisningen, som döpts till Elevintervjuer, presenteras elevernas 

tankar och resonemang kring problemlösning samt elevernas förståelse och uppfattning kring 

problemlösningsuppgifterna. Elevernas förståelse och uppfattning kring uppgifterna har delats 

upp efter deras lärare. 
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6.1 Observation av lektionerna 

 

Nedan redovisas observationerna av lektionerna om problemlösning i de fyra klasserna.   

6.1.1 Introduktion av problemlösning 

 

Alla lärare i denna studie startar sin matematiklektion med en kort inledning om vad som ska 

göras under lektionen. Det som skiljer sig bland dessa lärare är den tid som läggs på 

introduktionen om problemlösningar.  

 

Lärarna Alicia och Adriana väljer att enbart tala om själva problemlösningsuppgiften som de 

ska arbeta med och inte problemlösningar i allmänhet. Detta framkommer när Alicia inleder 

lektionen med att berätta för eleverna att de idag ska få träffa några små söta katter och att de 

ska arbeta med ett kattproblem. Adriana berättar sedan att de ska ha problemlösning precis som 

de har varje torsdag efter lunchrasten.  

 

Adriana ber eleverna att sätta sig i de grupper som hon har skrivit upp på tavlan, som består av 

fem par och en grupp om tre. Adriana går sedan runt till de sex grupperna och ger dem varsin 

whiteboard och whiteboardpenna. När alla grupper har fått det de behöver säger Adriana, “Då 

vill jag att ni lyssnar noggrant på det jag ska säga, och ni vet att jag brukar säga att det är viktigt 

att lyssna på informationen som ges, för varje tal eller siffra som sägs är faktiskt viktig för att 

kunna lösa detta”. Genom att förtydliga att eleverna ska lyssna noga framhäver Adriana det 

som Möllehed (2001) kom fram till i sin studie, där hennes resultat visar att elever ibland inte 

förstår eller missförstår delar av instruktionerna lärarna ger, vilket i sin tur försvårar arbetet 

med problemlösningar.  

 

Att en stor del av introduktionen läggs på att tala om problemlösningar i allmänhet märks också 

hos lärarna Erik och Ella. Detta ser man när Erik inleder lektionen med att lägga mycket fokus 

på läsning och läsförståelse och menar att de behöver jobba massor med det för att bli världens 

bästa klass i läsning. Han säger “Ni är redan väldigt duktiga i matte, men ni ska bli bättre i 

läsningen” och “Blir ni bättre på att läsa då kan ni även bli bättre på matte”. Läs- och 

textförståelse är enligt Möllehed (2011) den vanligaste faktorn som försvårar elevernas 

möjligheter till att lösa en problemlösning.  

 



19 
 

Läsningens betydelse inom problemlösning lyfter även Ella fram, när hon undrar ”Är det 

någonting mer man måste kunna än enbart matematik för att kunna lösa en problemlösning”. 

Det kommer inget svar från eleverna vilket leder till att Ella ställer följdfrågan “Vad mer för 

kunskaper behöver man ha för att kunna lösa en matematikuppgift”. Fortfarande kommer det 

inget svar från eleverna. “Tror ni att det räcker med att bara kunna räkna matte?” frågar Ella 

och svarar på sin egen fråga med “Det tror jag inte!”. Ella får inget svar från eleverna och 

språkbruket bland eleverna är mycket begränsat och består enbart av enstaka ord. Detta syns 

när Ella länge trycker på frågan gällande förmågor och kunskaper tills hon får svaret “Läsa” av 

en elev. Detta i sin tur leder till att Ella högt säger “LÄSA NATURLIGTVIS!” 

 

Efter att både lärarna Erik och Ella lagt mycket tid på att framhäva läsningens betydelse vid 

problemlösningar fortsätter båda med att diskutera problemlösningar i allmänhet med sina 

elever. Erik frågar klassen vad problemlösning är för något vilket en elev svarar med att 

problemlösning är någonting som de inte har arbetat med på ett tag. 

 

Erik fortsätter och frågar eleverna ett par gånger till om vad de tror att problemlösning är för 

något. Eleverna säger ingenting vilket leder till att Erik väljer att svara på sin egen fråga och 

säger ”Ibland brukar jag skriva upp ett litet matematikproblem på tavlan, som ni sedan ska 

försöka räkna ut”. Detta samtal består mestadels av Eriks yttranden och frågor då han inte får 

svar från sina elever, vilket leder till att han väljer att utvärdera och svara på sin egen fråga. 

Laursen (2005) visar att andraspråkselevers språkbruk i ämnesspecifika sammanhang oftast är 

väldigt begränsade.  

 

Liknande diskussioner kring problemlösningar i allmänhet framkommer även hos läraren Ella. 

Hon förbereder lektionen med att skriva upp någonting på tavlan medan hennes kollega Ella2 

tar emot barnen som kommer in från rasten. Det Ella skriver på tavlan kan relateras till det 

Pólya (1970) menar med sin första fas ”Att förstå problemet” där det är viktigt att ställa sig 

frågor för att problemet ska bli begripligt. Texten på tavlan lyder:  

 

Problemlösning 

1. Vad frågar man efter?  

2. Vad får du reda på? 
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3. Vad ska du ta reda på? 

 

Ella väntar tills alla sätter sig och pekar med pekpinnen på rubriken problemlösning och frågar 

vad som står här och vad det är för något. Inte en enda elev räcker upp handen för att svara på 

hennes fråga, vilket leder till att hon väljer ut en elev. Eleven svarar med “Att man... hur man 

ska komma fram till svaret”. Ella ställer då frågan “Är det verkligen så?” samtidigt som hon 

pekar på en annan elev och undrar vad den tror problemlösning är för något. Denna elev anser 

att problemlösning handlar om att visa hur man tänker, vilket leder till att Ella nickar.  

 

Ella går inte djupare in i innebörden av begreppet problemlösning utan fortsätter med att fråga 

eleverna om problemlösning bara är matematik, vilket eleverna inte tycker. Elevernas tankar 

om vad problemlösning kan vara utöver matematik får man inte ta del av då Ella själv ger svaret 

“Nej vi löser ju problem varje dag. Problemlösning är ju t.ex. när några bråkar här i klassen, 

vad gör vi då?”. En elev svarar med att de löser det. Efter elevens svar undrar Ella hur man gör, 

men får inget svar av eleverna. Ella pekar på de tre punkterna som hon skrivit upp på tavlan, 

samtidigt som hon säger att bråket i skolan nästan är samma sak som ett matematikproblem. 

Ella menar att problemet med bråket kan lösas på ett liknande sätt som ett matematikproblem 

genom att man steg för steg går igenom de tre punkterna som står på tavlan.  

 

Den kommunikation som sker i Ellas klassrum liknar Eriks och är av monologiskt karaktär där 

Ella styr och leder samtalen på egen hand. När Ella inte får svar på sina frågor leder det till att 

hon själv svarar på dem. Även i Laursens (2005) studie kom man fram till att lärare med en 

majoritet av andraspråkselever har en tendens att självmant leda samtal och inte erbjuda elever 

chans till dialoger/diskussioner. Hos Ella sker inte heller det som Ahlberg (1992) anser vara 

bland det viktigaste vid problemlösning, dvs. att barnen ska få använda sitt eget språk. Ella ger 

inte eleverna chansen eller tiden till att diskutera och yttra sina tankar. 

 

Likt Ella använder lärarna Erik och Alicia olika strategier, hjälpmedel och metoder som de tar 

upp innan deras elever påbörjar arbetet med problemlösningsuppgifterna. Erik använder sig av 

någonting som han kallar för “Fyrfältaren” vilket framkomme, när han frågar klassen vad de 

brukar använda för hjälp vid problemlösningar. Här passar Erik på att poängtera att fyrfältaren 

används för att strukturera upp arbetet med problemlösningen då den är uppdelad i fyra olika 

moment som kallas för ord, bild, symbol och föremål. Ord står för problemlösningsuppgiften 
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dvs. texten, bild för de bilder som eleverna själva ritar till texten, symbol för det matematiska 

språket i form av siffror och de olika räknesätten och föremål står för det material som är 

tillgängligt i klassrummet och som kan användas för att gestalta deras lösningar.  

 

Användandet av olika strategier och metoder syns hos Alicia, när hon frågar eleverna om det 

är någonting annat de brukar använda sig av vid problemlösningar, när hon säger “Hur ska man 

göra när man ska klura på ett sådant här problem, vad är det man ska tänka på?”. En L1-elev 

svarar med fingerfemman som innebär att läsa uppgiften, rita enkelt, skriva på mattespråket, 

läsa frågan igen extra noga och om svaret är rimligt. De olika strategier, hjälpmedel och 

metoder som dessa tre lärare använder sig av är i enlighet med det Polya (1970) menar med att 

göra upp en plan (Polyas fas 2) för hur man på bästa sätt kan lösa uppgiften.  

6.1.2 Upplägg av lektionerna  

 

Samtliga lärare ger eleverna ett antal minuter att lösa de problemlösningsuppgifter de blir 

tilldelade. Minuterna varierar från klass till klass men det är ungefär lika mycket tid i alla fyra 

lektioner som observeras.  

 

Alla lärare förutom Ella går även igenom uppgifterna med eleverna, antingen genom att läsa 

den högt tillsammans med eleverna eller att visa upp den med hjälp av olika hjälpmedel, som 

t.ex. projektor eller att rita och skriva på tavlan. Ella väljer istället att enbart dela ut uppgiften 

och att barnen får läsa den på egen hand. Utöver detta startar Erik, Ella och Alicia med att låta 

eleverna arbeta enskilt. Erik är den enda av lärarna som låter eleverna arbeta enskilt under hela 

lektionens gång medan Ella och Alicia efter ett tag övergår till att låta eleverna arbeta och 

diskutera i par eller grupper.  

 

Adriana är den enda läraren som väljer att starta och använda sig av par och grupper under hela 

lektionens gång. Alicia använder sig av EPA-modellen (Enskilt, Par, Alla) vid 

problemlösningen, som innebär att man först arbetar Enskilt för att sedan gå över till Pararbete 

där man diskuterar sina lösningar/resultat med en kamrat och avslutar med Alla, där hela 

klassen redovisar och diskuterar sina lösningar/resultat tillsammans. Att avsluta med Alla som 

Alicia gör i sina lektioner ser man även hos de andra tre lärare då eleverna på olika sätt får 

redovisa och diskutera sina svar med hela klassen. 
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Under genomförandet av uppgifterna får som tidigare nämnt eleverna ett antal minuter på sig 

att utföra uppgifterna. Erik, Ella och Adriana anger ingen specifik tid utan känner efter när 

eleverna verkar bli klara med uppgifterna, medan Alicia använder sig av en timer.  

 

Erik är den enda läraren som inte är fysiskt aktiv och går runt i klassrummet för att höra hur 

eleverna tänker eller för att se hur de arbetar med de uppgifter han delat ut. Erik lägger via 

projektorn upp de uppgifter som ska göras, där han på ett tydligt sätt går igenom uppgifterna. 

Han ger tips på att eleverna kan använda sig av mallen fyrfältaren och påpekar, att ”Om man 

tänker till ordentligt så vet man redan svaret på de andra frågorna” och ”Det enda ni egentligen 

behöver göra är att ta reda på antalet kulor i låda B”. Eriks tips och förslag är specifika och ger 

eleverna tydliga instruktioner på hur L2-eleverna ska gå tillväga för att finna ett svar. Det Erik 

i denna situation lämnar kvar till eleverna att göra är det Pólya (1970) menar med kalkylen eller 

genomförandet av planen, vilket Pólya anser är den enklaste delen i en problemlösning. Det 

som är det svåra och kluriga som eleven ska försöka lista ut är hur den ska gå tillväga för att 

finna lösningen.  

 

Till skillnad från Erik är Ella, Adriana och Alicia konstant på fötter oavsett om eleverna 

behöver hjälp eller inte. Det är även nu under själva genomförandet av uppgifterna som Ellas 

och Alicias kollegor Ella2 och Alicia2 börjar bli aktiva. Detta framkommer när många elever i 

Ellas och Ella2:s klass räcker upp handen och behöver hjälp med uppgiften då de inte förstår 

hur de ska lösa den. Kommentarer och frågor som dyker upp från flera L2-elever är exempelvis 

“Vad ska jag göra?” och “Jag förstår inte”. Detta i sin tur leder till att både Ella och Ella2 

konstant får gå runt och hjälpa eleverna. Samma mönster och liknande frågor dyker även upp 

i Alicias och Alicia2:s klass, där ett flertal elever räcker upp handen och frågar efter hjälp direkt 

efter att de har fått uppgiften. Några L1-elever säger högt att de inte förstår någonting. En av 

L1-eleverna säger “Ska man skriva alla dem?” och pekar på deluppgifterna. Läraren Alicia 

svarar med “Kom ihåg vad vi sa tidigare, läs hela texten”. 

 

Ytterligare likheter framkommer i det stöd lärarna ger eleverna under genomförandet. Ella, 

Alicia och Alicia2 försöker få eleverna att komma fram till olika räknestrategier genom att 

ställa utmanande frågor kring texten. Dessa frågor är exempelvis “Vad är det texten säger?”, 

“Hur tänker du här?” och “Läs en gång till och kolla om du förstått rätt”. Här försöker de tre 

lärarna likt Pólyas (1970) första fas göra problemet begripligt för eleverna. Det stöd Ella2 

bidrar med till eleverna är fingervisning på hur de ska räkna och vilken strategi de ska använda 
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sig av, för att komma fram till rätt svar. Med tanke på hans form av stöttning leder det till att 

han kan beta av flera elever på kort tid. Denna form av stöttning är den Säljö (2000) avråder 

lärare att använda sig av då stödet istället blir till en form av lotsning.  

 

Ella, Alicias och Alicia2:s form av stöttning där de vill få eleverna att självmant komma fram 

till olika strategier för att finna svar på problemlösningsuppgiften fungerar inte på eleverna. 

Ella får alltfler elever på sig som drar i henne och vill ha hjälp, då hon lätt fastnar hos enstaka 

elever. Detta i sin tur leder till att även hon övergår till att använda sig av mer lotsande frågor 

och tips som ”Tänk på att det är tjugofyra barn och alla ska betala fem kronor var” och ”Är det 

bara ett barn som ska åka med fröken”. Detta är någonting som även Alicia och Alicia2 börjar 

göra när de använder sig av fraser och frågor som “Hur många finns det?”, “Hur många var ska 

de få om det sammanlagt finns tre?”, ”Alla behöver inte få lika många” och “Samtidigt betyder 

här att det inte går att en av dem är utan medan de andra har och ja sammanlagt betyder totalt”. 

Detta leder till att några av eleverna hävdar att de nu förstår och börjar med uppgiften. Dessa 

situationer kan relateras till det Ahlberg (1992) kallar för förgivettaget förhållningssätt, där 

eleverna som gör sådana uttalanden egentligen inte har någon avsikt med problemlösningen. 

Ahlberg menar att dessa elevers huvudsakliga mål är att så fort som möjligt byta aktivitet och 

att de då undviker att engagera sig i uppgiften. Detta framkommer när eleverna i Ellas, Ella2:s, 

Alicias och Alicia2:s klasser vill ha klara direktiv på hur de ska göra istället, för att engagera 

sig för att försöka förstå.  

 

Större delen av Ellas och Alicias lektioner upptas av att förklara och förtydliga uppgifterna för 

eleverna vad och hur de ska göra för att finna svar på problemlösningsuppgifterna. När tiden 

som var avsatt för det individuella arbetet är slut får eleverna gå ihop med andra klasskamrater 

i par och grupper för att diskutera och jämföra sina lösningar.  

 

Adriana behöver inte likt Ella och Alicia lägga mycket tid på frågor om hur man ska tänka eller 

vad som ska göras. Samtidigt som Adriana läser upp uppgiften och ritar upp de olika bilderna 

på tavlan ställer eleverna frågor kring texten. Dessa frågor är, “Tablettask var det vad?” och 

“Kostade klubban 3 kr?”. Frågorna som ställs är mer kontrollfrågor där eleverna vill 

säkerhetsställa att de hört rätt. Eleverna använder sina whiteboards för att skriva ner den 

information som Adriana ger. Några av de L1-elever som har fått ansvaret för att rita och skriva 

på whiteboarden börjar direkt med uppgiften på egen hand. Adriana är uppmärksam på detta 

och säger “Nej, ni ska göra detta tillsammans, diskutera, och visa hur ni kommer fram till det”. 
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Att elever är ivriga till att omedelbart börja med problemlösningen är någonting som Ahlberg 

(1992) menar visar på ett öppet förhållningssätt till problemlösningar. Med ett öppet 

förhållningssätt menar Ahlberg att eleverna är mer engagerade under hela processen och 

inleder inte med att säga att de inte kan eller tycker att någonting är svårt vilket sker i det 

förgivettaget förhållningssättet (Ahlberg 1992). En av eleverna frågar Adriana ifall den får 

använda sig av sina fingrar för att lösa uppgiften. Adriana svarar, “Ja, ni kan använda klossar 

också om ni vill, det vet ni att vi har”. Förutom enstaka kontrollfrågor är det inte mycket 

eleverna undrar över.  

 

Ett gemensamt sätt att avsluta lektionen på hos samtliga lärare är att eleverna får redovisa sina 

lösningar/svar för resterande klassen. Den eleven som redovisar får dela med sig av sina tankar 

och tillvägagångssätt med resterande klassen. Lärarna använder detta tillfälle till att se tillbaka 

på lösningen (Pólya 1970). För att få fram olika  lösningar och tillvägagångssätt använder sig 

samtliga lärare av frågan om någon elev har en annan lösning eller tänkt på ett annat sätt, vilket 

leder till att flertalet elever presenterar sina olika resultat och tankesätt. Detta i sin tur leder till 

att eleverna får möjligheter att se att det kan finnas olika svar och strategier till att lösa ett och 

samma problem. Eleverna får i dessa situationer chansen att ta del av sina klasskamraters tankar 

och lösningar. Enligt den proximala utvecklingszonen kan hjälp och stöd av en mer kunnig 

leda till att en elev som tidigare haft svårt med en uppgift nu klarar av den (Vygotskij 1978). 

Genom att eleverna som redovisar även presenterar sina tankar och tillvägagångssätt kring 

uppgiften så undviker man lotsning. Istället bidrar eleverna med hjälp och olika modeller som 

visar eleverna hur man kan göra. 

 

Det som skiljer sig under själva redovisningarna/reflektionerna är hur de är utformade. Lärarna 

Ella, Alicia och Erik väljer att låta eleverna en och en komma fram till tavlan, för att redovisa 

sina svar. Adrianas L1-elever sitter kvar på sina platser och presenterar sina resultat som 

grupp/par. Hos Erik och Ella använder eleverna sig av whiteboardtavlan för att rita/skriva och 

förklara sina tankesätt och lösningar. Alicia däremot använder sig av en kamera som är kopplat 

till projektorn där eleverna kan lägga upp sina lösningar och bara behöver förklara vad de har 

gjort och hur de har tänkt. 
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6.2 Problemlösningsuppgifterna 

 

Nedan redovisas de problemlösningsuppgifter eleverna fick och elevernas lösningar och 

redovisningar. Redovisningen är uppdelad efter lärare och klass. 

 

6.3 Eriks problemlösningsuppgift 

 

Erik nämner att eleverna ska få två olika uppgifter där den ena ska göras gemensamt i helklass 

och den andra individuellt. Han använder sig av material som har tagits från matematiklådan 

Tänk kreativt och hänger upp ett kort på tavlan som han läser upp högt. Uppgiften består av en 

bild med nio musslor i olika storlekar och texten lyder på följande sätt:  

Tre barn plockar musslor på stranden. Du ser deras musslor på bilden. Hur 

tycker du om de ska dela musslorna mellan sig? Varför just så?  

 

Den andra uppgiften är också tagen från matematiklådan Tänk kreativt och lyder: 

I låda A finns det 20 kulor. I låda B finns det dubbelt så många. I låda C finns 

det lika många som i låda B. 

A) Hur många finns det i låda C? 

B) Hur många kulor finns det sammanlagt i lådorna A, B och C?  

6.3.1 L2-elevernas lösningar och redovisningar 

 

Erik tar fram en burk med glasspinnar med barnens namn på och drar sedan en glasspinne och 

ber den eleven att komma fram till tavlan för att redovisa sin lösning. Eleven väljer att rita tre 

musslor var till varje gubbe som Erik i förväg ritat upp på tavlan. Efter att denna elev har fått 

redovisa sin lösning ger Erik samma möjlighet till några andra elever i klassen. Det visade sig 

att majoriteten av klassen hade gjort på ett liknande sätt. Deras resonemang är att musslorna 

ska delas efter antal (d.v.s. tre musslor per barn).  

 

En elev som inte håller med om detta och löser uppgiften på ett annat sätt väljer att dela på 

musslorna utifrån det eleven själv kallar för värdet av musslorna. Elevens resonemang bygger 

på att stora musslor har större värde än små musslor vilket leder till att två av streckgubbarna 
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får en stor och en liten mussla, medan den tredje streckgubben får fem små musslor. Eleven 

anser att en stor mussla har samma värde som fyra små musslor.  

 

Eleverna har tolkat och löst en och samma uppgift på olika sätt. De flesta elever har ansett att 

det givna är att det finns nio musslor och att villkoren bör vara att alla ska ha lika många (d.v.s. 

tre var). En av eleverna har istället tolkat att det givna är att en större mussla bör automatiskt 

ha ett större värde vilket leder till ett annat svar än de andra (Pólya 1970). Dessa redovisningar 

leder i sin tur till att man kommer fram till olika lösningsförslag samt att det skapas diskussioner 

kring dessa. 

 

Likt uppgift ett drar Erik även i uppgift två en glasspinne och frågar en elev hur många kulor 

den kom fram till fanns i låda B. Eleven ger ett felaktigt svar då den svarar ”30”, vilket leder 

till att majoriteten av klassen reagerar på detta och högt säger ”Nej det stämmer inte.”. Erik 

tystar ner klassen och menar att de redan vet att det finns 20 kulor i låda A och lägger sedan 

betoning på att det ska finnas DUBBELT så många kulor i låda B. Erik undrar även hur man 

ska tänka när det gäller dubbelt och frågar eleven om den vet vad dubbelt betyder. Eleven 

svarar med ”Att man ska dubbla”. Erik går inte djupare in på detta och hävdar att eleven 

egentligen tänker rätt och förstår hur man ska göra, men bara nästan. Ordet dubbelt är i de 

första årskurserna väldigt förknippat med ämnet matematik och kan ses som akademiskt 

vokabulär i de unga åldrarna. Akademisk vokabulär kan enligt Haag, Heppt, Stanat, Kuhl och 

Pant (2013) försvåra en andraspråkselevs möjligheter till att förstå olika matematiska problem.  

 

Erik ber en annan elev att komma fram och visa hur hen tänker kring lösningen. Eleven säger 

att den la till lika många som redan fanns “Då det finns 20 kulor tog jag lika många till och det 

blev 40”. Eleven menar att det är lätt att räkna ut hur många kulor som finns i låda C då B och 

C har lika många kulor i sig. Eleven har sedan delat upp antalet 40 och ritat ut fem stycken 20 

kronors sedlar för att symbolisera att det tillsammans blir 100. Efter att en denna elev fått svara 

på hur många kulor det finns i låda B och C får även andra elever redovisa sina tankesätt kring 

antalet kulor i lådorna samt hur många kulor det sammanlagt finns i de tre lådorna.  

 

Det visar sig att majoriteten av eleverna har gjort på ett liknande sätt som eleven tidigare. De 

elever som har kommit fram till ett felaktigt svar är de elever som inte anser sig ha förstått 

begreppet dubbelt och dess innebörd. Det framkommer att några av dessa elever anser att de 

nu förstår innebörden av dubbelt efter att ha lyssnat på sina klasskamraters redovisningar. Detta 
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visar sig när de t.ex. säger “Aha, man lägger till lika många som redan finns” och “man tar det 

man har gånger två”. Denna form av stöd där eleverna får lyssna och ta del av varandras 

redovisningar och tankar kan enligt Säljö (2000) leda till att eleverna får den stöd de behöver 

för att vidareutvecklas. 

6.4 Ellas problemlösningsuppgift 

 

Ella tar fram en bunt papper och delar ut en stencil till varje elev. Stencilen är tagen från 

Mattekids 2 och är ett kopieringsunderlag från Tegnas Läromedel. Hon säger att eleverna får 

lösa uppgiften själva, men att de i efterhand får diskutera sina svar med sin bänkpartner. Ella 

tar inte upp en liknande exempeluppgift eller går igenom uppgiften i förväg, utan detta är 

elevernas första möte med uppgiften. Ella säger att punkterna på tavlan kan fungera som stöd 

och att de kan räcka upp handen vid behov av hjälp. Uppgiften heter Bussresan där det finns 

en bild med en skolbuss fullt med barn och texten i uppgiften lyder på följande sätt: 

Fröken Pia och barnen i klassen ska åka buss till staden.   

En vuxen får betala 10 kronor för en biljett. 

Ett barn får betala 5 kronor för en biljett. 

Hur mycket får fröken Pia och de 24 barnen betala för sina biljetter?  

6.4.1 L2-elevernas lösningar och redovisningar   

 

Ella pekar ut en elev och ber den att komma fram till tavlan, för att redovisa sina lösningar. 

Eleven säger, “När jag skulle räkna så trodde jag först att det skulle bli 34, men det skulle bli 

130”. Ella frågar, “Vad menar du med 34 och hur kom du fram till det svaret?”. Eleven förklarar 

att det var 24 barn och en lärare och att den då hade tagit 24 elever plus priset som en lärare 

ska betala för en biljett (d.v.s. 24+10). Möllehed (2001) menar att missförstånd kring textens 

olika delar i problemlösningsuppgifterna kan leda till ett felaktigt resultat. Ella säger “Aha jag 

förstår hur du har tänkt, men hur kom du fram till 130 då?”. Eleven säger här att hen använde 

sig av låtsasmynt i valutorna femmor och tior för att komma fram till svaret. Ella nickar och 

ber en annan elev att komma fram. Eleven visar sin stencil där man ser beräkningen 24x5=120 

och sedan 120+10=130 och förklarar “Jag tänkte bara enkelt, 24 gånger 5 är lika med 120, då 

var det ju också en fröken som skulle med och då hennes biljett kostade 10 kronor tänkte jag 

bara 120+10”. Eleven visar på ett öppet förhållningssätt till problemlösningar då hen 
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huvudsakligen inriktar sig på det som presenterats i problemet och inte lägger fokus på annat i 

problemlösningssituationer (Ahlberg 1992). Ella ställer frågan hur eleven räknade 24x5 och 

eleven förklarar att hen använde sig av sina fingrar där varje finger hade värdet fem och hen 

fortsatte på det sättet tills hen hade räknat 24 fingrar. Den tredje eleven som redovisar sitt 

resultat valde att rita ut 24 stycken femmor och en tia på tavlan för att sedan addera ihop dessa.  

 

Efter denna elevs redovisning ställer Ella frågan “Är det någon som har löst uppgiften på ett 

annat sätt?”. Det visar sig att den tredje elevens strategi med att rita 24 stycken femmor och en 

tia var den mest förekommande i klassen. Ella avslutar lektionen med att förtydliga att det kan 

finnas flera olika lösningar till ett och samma problem. 

6.5 Adrianas problemlösningsuppgifter 

 

Adriana har uppgiften i handen och väljer att inte dela ut den utan bestämmer sig för att läsa 

den högt. Uppgiften har förutom text även tre bilder och kommer likt Eriks uppgift också från 

matematiklådan Tänk kreativt. Ena bilden är på en tablettask med ett frågetecken under, den 

andra med en klubba med 3 kr under och sist en godisbit som även den har ett frågetecken 

under. Texten till bilderna lyder på följande sätt: 

Tablettasken kostar 2 kr mer än klubban.  

Godisbiten kostar 1 kr mindre än klubban.  

Hur mycket kostar alla tre sakerna tillsammans?  

 

Utöver denna uppgift har Adriana även två uppgifter till som de i klassen kallar för Hemliga 

tal. Dessa två uppgifter består av en text samt tre tomma rutor (ett för hundratalet, ett för tiotalet 

och ett för entalet) där de ska fylla i det hundratal, tiotal samt ental som texten frågar efter. 

Uppgifterna lyder på följande sätt: 

Mitt tal är 8 hundratal, hälften så många tiotal och 7 ental. 

Mitt tal har 9 ental, en tredjedel så många tiotal och 1 hundratal. 

 

Samtliga uppgifter läser Adriana upp högt och eleverna får använda sina whiteboards för att 

skriva ner uppgiften eller den information från uppgiften de anser vara viktig. Uppgifterna görs 
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en efter en d.v.s. Adriana läser inte upp alla uppgifter på en gång utan väntar in tills ena är klar 

för att sedan börja med den andra.  

6.5.1 L1-elevernas lösningar och redovisningar   

 

Första paret förklarar att läraren hade sagt att tablettasken kostar två kronor mer än klubban, 

och att de då hade adderat 3+2 så att det blir fem. De säger att godisbiten kostar 1 kr mindre än 

klubban. Adrian frågar “Hur tänkte ni då?”. Eleverna svarar “Så tänkte vi med subtraktion” och 

de förklarade att de hade tagit 3-1 och fått svaret 2. Eleverna fortsätter och säger, ”Sen sa du 

att man skulle lägga ihop allt då tog vi 3+2 vilket blir 5 och sen tog vi 5 igen och det blev 10”. 

Eleverna får här chansen att med sitt egna språk formulera och förklara sina tankegångar. 

Eleverna har även ett öppet förhållningssätt till problemlösningar där de fokuserar på det som 

anges och är givet i problemlösningsuppgiften (Ahlberg 1992).  

 

Under tiden som första gruppen redovisar sitt svar hörs det från en annan grupp “Oj vi räknade 

nog fel”. Detta par kom fram till svaret sju och inte tio som paret innan. Adriana undrar hur de 

har tänkt och de förklarar med att klubban kostade tre, tablettasken två och godisbiten två och 

att de tillsammans blir sju. Adriana frågar, “Hur kom ni fram till att tablettasken kostade två 

kronor”. Eleverna anser att det var det Adriana hade sagt, att den kostade två kronor. Paret inser 

sitt fel efter att några andra elever rycker in och påpekar att det Adriana hade sagt, var att 

tablettasken kostar två kronor mer än klubban. Paret feltolkar enstaka detaljer i uppgiften vilket 

i sin tur leder till att svaret på hela uppgiften blir fel.  

 

Detta syns även när ett liknande fel dyker upp hos ett annat par som får svaret 12 istället för 

det korrekta svaret 10. De förklarar att de har fått för sig att Adriana sagt att godisbiten ska 

kosta en krona mindre än tablettasken. De har då fått svaret fem för tablettasken och fyra för 

godisbiten. Uträkningen blir då fem tablettasken + tre klubban + fyra godisbiten vilket blir 12. 

Resten av paren använder ett liknande räknesätt som första paret som kom fram till det korrekta 

svaret 10. Efter att eleverna och Adriana kommer överens om att det korrekta svaret är 10 och 

där alla grupper och par fått möjligheten till att komma till tals, bestämmer sig Adriana för att 

fortsätta med de andra uppgifterna.  

 

Likt problemlösningsuppgiften ovan påminner Adriana eleverna om att det är viktigt att de 

lyssnar och samarbetar då dessa tal kommer att vara kluriga. Hon påminner dem även om vad 
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hon tidigare sagt om den här sortens uppgifter. Adriana säger, “Kommer ni ihåg att vi har pratat 

om ental, tiotal, hundratal och att det är viktigt i vilken ordning de kommer? Då är det 

superviktigt att ni lyssnar och pratar med varandra”. Hon ber dem sedan att rita tre rutor på 

whiteboardtavlan som de har framför sig. Adriana läser upp första Hemliga tal uppgiften “Mitt 

tal är åtta hundratal, hälften så många tiotal och sju ental”. Det tar inte alls långt tid förrän alla 

par/grupper är klara och Adriana ber alla att ta upp sina whiteboardtavlor och hålla dem synliga. 

Det visar sig att alla grupper får fram det korrekta svaret (847). I denna situation visar eleverna 

inga svårigheter i de akademiska orden hundratal, tiotal, ental och hälften (Haag, Heppt, Stanat, 

Kuhl och Pant 2013).  

 

Adriana börjar nu med den andra Hemliga tal-uppgiften, “Mitt tal har nio ental, en tredjedel så 

många tiotal och ett hundratal”. När Adriana tar upp en tredjedel kommer det direkt frågor, 

“Vad var det du sa?”, “Jag har glömt vad en tredjedel var” och “Jag vet inte vart jag ska skriva 

det”. Under detta skede kommer olika svårigheter fram. En tredjedel är ett akademiskt begrepp 

som kan försvåra förståelsen av matematiska problem då det inte används alltför ofta i 

vardagliga sammanhang (Haag, Heppt, Stanat, Kuhl och Pant 2013). 

 

När dessa frågor dyker upp uppmanar Adriana eleverna till att prata med sin partner eller 

gruppmedlemmar för att försöka komma på vad t.ex. en tredjedel innebär. Trots att eleverna 

fortsätter fråga, ger hon dem inga direkta svar utan håller fast vid att de ska diskutera och 

försöka själva, för att sedan i efterhand gå igenom det tillsammans. Efter ett tag är alla klara 

och Adriana ber dem återigen att lyfta upp sina whiteboards och hålla dem synliga. Till skillnad 

från första uppgiften där alla hade samma korrekta svar kommer eleverna nu fram till tre olika 

svar. Tre av paren har svaret 139, två 169 och en 179.  

 

Adriana påpekar att trots att de har fått olika svar finns det även likheter. Eleverna håller med 

och antyder att siffrorna ett och nio är de som är lika och ligger på samma plats hos alla par 

(d.v.s. 9 ental och 1 hundratal). Ett av paren som ger svaret 169 förklarar med att de delade in 

nian i tre hopp. De menar att de hoppar från noll till tre (ett hopp) och sedan från tre till sex 

(två hopp) och lämnar en tredjedel (dvs. tredje och sista hoppet). Att inte förstå eller feltolka 

en del av texten kan leda till en felaktig planering som i sin tur leder till fel kalkyl och lösning 

(Pólya 1970, Möllehed 2001).   
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Paret som fick svaret 179 har inget svar till hur de kom fram till sin lösning, utan att de bara 

har gissat sig fram till tiotalet sju. Trots att dessa par/grupper stöter på svårigheter med 

begreppet tredjedel ger de inte upp och försöker ändå lösa uppgiften vilket visar på ett öppet 

förhållningssätt gentemot problemlösningar (Ahlberg 1992).  Adriana ställer sedan frågan hur 

en grupp tänkt när de kom fram till svaret 139. Ett av paren svarar “För att hela är en nia och 

då ska man dela den i tre lika stora högar. Då är det tre där, tre där och tre där och då får alla 

lika mycket”.  

6.6 Alicias problemlösningsuppgift 

 

Alicia lägger upp uppgiften på whiteboarden genom att använda sig av en kamera som är 

kopplat till projektorn och ber sedan en elev att läsa uppgiften högt. Efter att eleven läst klart 

uppgiften läser Alicia upp den ännu en gång. Uppgiften består av fyra deluppgifter, a, b, c och 

d. Uppgiften är tagen från Mattelyftet och heter Kattmammor och lyder på följande sätt: 

Tre kattmammor har kattungar samtidigt. 

Hur många kattungar kan varje kattmamma ha om det samtidigt finns 

a) 3 kattungar? 

b) 9 kattungar 

c) 10 kattungar 

d) Hitta på ett liknande problem. Lös det.                                                                                                                      

 

Efter att eleverna har fått varsitt papper med uppgiften sätter Alicia en timer och säger 

till eleverna att de nu får sju minuter på sig att enskilt tänka ut och lösa uppgifterna 

för att sedan sätta sig i par och diskutera lösningarna/resultaten.   

6.6.1 L1-elevernas lösningar och redovisningar   

 

Den första eleven som Alicia ber komma fram för att ge ett svar på deluppgift “a” har löst den 

på följande sätt: “De var ju tre kattmammor som skulle dela på tre kattungar så då ritade jag tre 

kattmammor och tre kattungar och så fick jag fram det till att de skulle få en var. Sen så gjorde 

jag tre delat på tre och tre gånger ett för att kontrollera mitt svar.”. Eleven beskriver och ger en 

tydlig bild av de olika stegen hen tagit. Elevens beskrivning och tankar kan relateras till Pólyas 
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fyra faser som börjar med förståelse av problemet och avslutas med en reflektion kring 

lösningen då eleven även kontrollerat sitt svar (Pólya 1970). Alicia frågar eleven varför alla 

kattmammor fick en kattunge var och hur hen hade förstått att alla kattmammor skulle ha 

kattungar. Eleven svarar “Det står ju att tre kattmammor har ungar samtidigt och då tycker jag 

att alla ska ha en kattunge”.  

 

Det visar sig att inga andra elever har några andra förslag/lösningar på uppgift “a”, förutom att 

en elev påpekar att det är ologiskt att en kattmamma endast får en kattunge. Elever drar 

kopplingar och hämtar motiv och teman från sin levda värld, sina tidigare erfarenheter och 

föreställningsvärld vid problemlösningar (Ahlberg 1992).  

 

När flera elever kommer fram till tavlan för att redovisa sina svar i uppgift ”b” visar det sig att 

eleverna kommer fram till flera olika lösningar. Totalt kommer eleverna fram till fem olika 

lösningar och det visar sig att de använder sig av olika strategier. De lösningar eleverna kommer 

fram till är: 

 

1. Tre kattungar till varje kattmamma (3+3+3) 

2. Två kattungar till en kattmamma, fem till den andra och två till den tredje kattmamman 

(2+5+2) 

3. Två till den första kattmamman, fyra till den andra och tre till den tredje kattmamman 

(2+4+3) 

4. Tre till den första kattmamman, fem till den andra och en till den tredje kattmamman 

(3+5+1) 

5. En till den första kattmamman, En till den andra och sju till den tredje kattmamman 

(1+1+7)  

 

Alicia avslutar genomgången av uppgift “b” genom att påpeka att det kan finnas flera olika 

lösningar till ett och samma problem som lyfts i Pólyas (1970) fjärde fas där man ska ställa sig 

frågan om det finns det andra alternativa lösningar på denna uppgift. 

Likt uppgift “b” får eleverna även i uppgift “c” flera olika lösningar. En av eleverna räcker upp 

handen och Alicia ber den att komma fram för att redovisa sitt svar. Eleven säger då “Jag vill 

bara fråga, om alla kattmammor får 3 kattungar var blir det ju en kattunge över och den kan vi 

väl inte dela på tre?”. Detta leder till att Alicia undrar om det någonstans i texten står att varje 

kattmamma ska ha lika många kattungar. Eleven har feltolkat uppgiften och tror att 
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kattmammorna ska ha lika många kattungar och inte att de ska ha kattungar samtidigt. 

Textförståelse är det vanligaste felet bland elever vid problemlösningar (Möllehed 2001). 

 

En annan elev som har ett svar på detta problem får komma fram till tavlan. Hen förklarar att 

den har gjort på liknande sätt som när den löst uppgift “b”. Eleven har ritat tre katter som 

föreställer kattmammorna och en skål bredvid varje kattmamma. Efter det har hen ritat tre 

ringar i vardera skål där ringarna föreställer kattungar. Hen säger sedan “Då jag hade en kvar 

eftersom jag bara använt nio kattungar fick en av mammorna en till så att två mammor fick tre 

kattungar och en fick fyra kattungar (3+3+4)”.  

 

Efter att denna elev har redovisat sitt svar får även de andra eleverna möjligheten till att 

framföra sina resultat. Eleverna i Alicias klass kommer fram till 14 olika svar som Alicia väljer 

att skriva upp på tavlan. Bland dessa svar är det ett flertal som visar att en av kattmammorna 

inte får någon kattunge alls (t.ex. 3+7+0, 5+0+5, 8+2+0 och 6+4+0). Pólyas första fas handlar 

om att problemet inte bara ska förstås i allmänhet utan i minsta detalj (Pólya 1970). Eftersom 

problemlösningsuppgiften lyder att kattmammorna ska ha kattungar samtidigt kan de svaren 

som innehåller att en av kattmammorna blir utan kattunge anses vara felaktiga då man enligt 

Pólya (1970) inte har förstått uppgiften i detalj.  

6.7 Sammanfattning av observationerna 

 

Observationerna visade att samtliga lärare inleder sina lektioner med en kort inledning av den 

planerade problemlösningslektionen. Lärarna Alicia och Adriana som har majoriteten L1-

elever inleder och presenterar själva problemlösningsuppgiften som eleverna ska arbeta med, 

medan Erik och Ella som har majoriteten L2-elever lägger större vikt vid att förklara vad 

problemlösning är för något.  

 

Det framkommer även att lärarna väljer att låta eleverna lösa uppgifterna på olika sätt. Alicia 

och Ella använder sig av något som kallas för EPA som står för Enskilt, Par och Alla. Adriana 

använder sig av pararbete direkt och håller vid denna konstruktion lektionen ut medan Eriks 

elever får arbeta enskilt under hela lektionen. Det samtliga lärare hade gemensam var deras sätt 

att avsluta lektionen på. När arbetet med problemlösningsuppgifterna var klara fick eleverna 

komma fram och redovisa sina lösningar för sina klasskamrater. De problemlösningsuppgifter 

som lärarna valde att arbeta med varierade och ingen var sig lik. Den enda likheten var Erik 
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och Adriana som hade valt att använda sig av problemlösningar från samma matematiklåda 

”Tänk kreativt”. 

 

De lösningar som eleverna kom fram till varierade beroende på problemlösningsuppgiften de 

hade blivit tilldelade. Eleverna använde sig av olika strategier och det var inte allt för svåra 

begrepp som ledde till att de inte förstod texten. De begrepp som eleverna i de olika klassrumen 

hade svårt med var bland annat dubbelt, en tredjedel och samtidigt. 

7. Elevintervjuer 

Nedan redovisas elevernas tankar och resonemang om problemlösningsuppgifter och 

lektionerna baserat på elevintervjuerna. Se intervjuguiden i bilaga 2. 

7.1 Elevernas tankar och resonemang kring problemlösning 

 

I stort sett anser alla elever att lektioner i problemlösningar är roliga då de tycker att det är kul 

att göra något annat än att bara räkna i matematikboken. Eleverna visar att de har ett öppet 

förhållningssätt till problemlösningar genom att tycka att det är kul (Ahlberg 1992). Dessutom 

lyfter en L2-elev i läraren Eriks klass att ”Det är roligt att lära sig saker man inte tidigare 

kunde”. L1-eleverna i Adrianas klass tycker på ett liknande sätt när de tar upp att det är roligt 

att få göra uppgifter som är lite kluriga för att de då får en utmaning. Två L2-elever i Ellas klass 

säger att det roliga med problemlösning är, att ”Det är kul att reda ut grejer” och “Det är kul att 

lösa problem”.  

 

Läraren Alicia är den enda av de fyra lärarna som ger sina elever en uppgift där de får möjlighet 

till att skapa en egen problemlösningsuppgift.  Detta lyfter L1- eleverna i Alicias klass fram 

när de säger att det är speciellt kul med att få skapa egna problemlösningsuppgifter, men att de 

ändå har en önskan att det skedde oftare. “Jag tyckte att de var kul för att man fick göra en egen 

liknande uppgift” säger en L1-elev som påpekar att de inte får göra det alltför ofta. Trots att 

majoriteten av eleverna anser att problemlösningslektionerna oftast är roliga är det ändå några 

som tar upp att det också kan vara jobbigt och svårt ibland. En av Eriks L2-elever säger “Jag 

tycker det är jobbigt med text i matte”. En annan L2-elev i Ellas klass anser att problemlösning 

är kul men menar även att det ibland kan bli lite för högljutt och skrikigt vilket gör det jobbigt. 
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L1-eleverna i Alicias klass anser att de brukar arbeta med problemlösningar men att detta oftast 

sker i matematikboken. Även L1-eleverna i Adrianas klass uttrycker att problemlösning är 

någonting de ofta arbetar med och att det ibland sker via olika uppgifter de stöter på i 

matematikboken eller att de gör gemensamma helklassuppgifter. En L1-elev i Adrianas klass 

säger “Ja oftast har vi det en gång i veckan, på torsdagar brukar vi göra det men kanske inte 

varje torsdag”. Ahlberg (1992) hävdar att elevernas tidigare möten och erfarenheter med 

problemlösningar stärker eller försvagar deras förhållningssätt till arbetet med 

problemlösningar. Hon anser att lyckade möten och erfarenheter med problemlösningar kan 

leda till att de känner mer engagemang och öppenhet till nya möten med problemlösningar 

(ibid.). Detta är någonting L2-eleverna i Ellas klass påpekar att de saknar då de hävdar att de 

brukade arbeta mer med problemlösningar i årskurs två och att det inte är lika mycket nu i 

årskurs tre. 

 

Någonting som samtliga elever förutom L1-eleverna i Adrianas klass lyfter fram är, att de har 

en önskan om att få arbeta i par eller grupper oftare än vad de för tillfället får. Trots att 

majoriteten av L2-eleverna i Eriks klass tycker att det är roligt att arbeta i grupp är det en L2-

elev som säger, “Men oftast så får vi jobba ensamma, det är inte ofta vi får sitta tillsammans”. 

Under diskussionen om par-och grupparbete lyfter L1-eleverna i Alicias klass att EPA (Enskilt, 

Par och Alla) är någonting de precis börjat att använda sig av under problemlösningslektionerna 

och att de annars oftast arbetar enskilt i matematikboken. L1-eleverna tycker att de kan hjälpa 

och stötta varandra för att klara uppgifter som de kanske inte hade klarat på egen hand om de 

fick arbeta i par eller grupp (Vygotskij 1978). De säger bland annat “Jag tycker det är bra för 

om man inte kan talet då kan man ju fråga sin kompis” och “Jag tycker att det är roligt för att 

då kan man se lite på andra sätt och se hur kompisarna tycker och tänker”.  

 

Vikten av att dela med sig av sina tankar och lösningar tas även upp av L2-eleverna i Ellas 

klass som anser att det som är bra i arbetet med problemlösningar är, när eleverna får komma 

fram till tavlan och dela med sig av sina tankar och lösningar kring en problemlösningsuppgift. 

Här lyfter L2-eleverna att det kan finnas olika strategier för att komma fram till rätt svar och 

att det även ibland kan finnas mer än bara ett korrekt svar. L1-eleverna i Alicias klass håller 

med om att man inom problemlösningar kan komma fram till olika lösningar, men poängterar 

att de problemlösningsuppgifter de stöter på i matematikboken oftast bara har ett korrekt svar. 

L2-elevernas tankar med att dela med sig av sina lösningar och reflektera kring dessa går hand 

i hand med Pólyas (1970) fjärde fas att se tillbaka till lösningen.  
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En L2-elev i Ellas klass anser att man via denna avslutande reflektion kan ge tips och idéer till 

sina klasskamrater på hur man kan tänka och räkna, vilket överensstämmer med Säljös (2000) 

resonemang kring den mer kompetente som agerar modell och visar hur man kan göra. 

 

En annan aspekt som lyfts bland L2-eleverna i Ellas klass är att problemlösningsuppgifterna 

oftast ser väldigt likadana ut. Oftast är själva problemlösningsuppgiften och sättet att räkna ut 

likadant, men att siffrorna i texten byts ut. Detta påpekar två L2-elever när ena säger “Det är 

oftast samma som vi fått tidigare fast istället för typ 9 bilar är det 20 bilar” och den andra säger 

“Någonting kostar först 15 kronor men i nästa uppgift 25 kronor”. Detta håller L2-eleverna i 

Eriks klass med om när en av eleverna säger “De är exakt likadana, det är bara nya siffror”. 

Vygotskij (1978) menar att barn ska möta uppgifter som ligger i deras potentiella 

utvecklingsnivå för att kunna utvecklas. L2-eleverna anser att vissa uppgifter de möter i arbetet 

med problemlösningar ibland är för lätta och ointressanta då de är alltför lika varandra.  

 

L1-eleverna i Alicias klass anser till skillnad från Eriks och Ellas elever att de uppgifter de får 

arbeta med har en större variation. De tycker inte att uppgifterna enbart får högre tal utan säger 

att problemlösningarna ibland kan beröra division, addition eller subtraktion. En av L1-

eleverna säger “Det kanske handlar om något annat. Idag var det ju division. Ibland kan det 

vara plus eller minus och inte samma tal heller”. En av L2-eleverna i Ellas klass påpekar att de 

ibland kan få två uppgifter i problemlösning, där den första är enkel och den andra lite svårare. 

En annan L2-elev i Ellas klass reagerar på detta och uttrycker att det ibland kan vara svårt att 

få hjälp från läraren när uppgifterna är för svåra, då det är för många elever som också behöver 

hjälp. L2-eleven säger “Ibland hinner jag inte med uppgifter, för att man oftast bara får lite tid 

på sig och läraren hjälper någon annan”. Gibbons (2006) anser att för svåra uppgifter ibland 

kan leda till uppgivenhet hos elever om dem inte får tillräckligt stöd.  

 

Ämnet kring svårighetsgraden i problemlösningsuppgifterna är någonting som även framhävs 

bland Adrianas och Alicias L1-elever. Alicias L1-elever tycker att svårighetsgraden på 

uppgifterna höjs stegvis och blir svårare och svårare. Majoriteten av Adrianas L1-elever tar 

upp att det är lite extra roligt att svårighetsgraden på problemen höjs. Tre av dessa L1-elever 

säger “De är först enkla och sen är vissa svårare”, “Den första gjorde man på några minuter, 

nej på några sekunder och sen blev de andra lite svårare och svårare” och “För då blir det att 

ena är enkel och de andra är svåra, då blir det att man både måste tänka till och kanske inte 
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behöver tänka till”. Dysthe och Igland (2003) hävdar att undervisning som är anpassad efter 

den nivån eleverna redan ligger på inte är den optimala undervisningen, utan att den optimala 

undervisningen ska ligga i höjd med elevernas potentiella utvecklingsnivå. 

 

Avslutningsvis lyfter samtliga elever att problemlösning inte enbart finns i matematiken. De 

anser att de stöter på problemlösningar i både vardagslivet men även i andra ämnen som No, 

So och Svenska. Ahlberg (1992) hävdar att elever kan hämta motiv och teman från sin levda 

värld som kan fungera som hjälpmedel, för att komma fram till olika strategier och lösningar 

vid problemlösningar. Eleverna tar upp olika experiment de fått göra i ämnet No och att de har 

pratat kring hur man ska lösa problemet med att människor slösar alltför mycket vatten. Kring 

problemlösningar i deras vardagliga liv ger eleverna exempel som att köpa godis eller gå på 

bio, där man behöver veta hur mycket pengar man har och hur mycket man kan slösa. 

 

7.2 Eriks L2-elevers förståelse och uppfattning kring problemlösningsuppgiften  

 

De flesta elever anser att det inte är allt för svårt att förstå texten i problemlösningsuppgifterna. 

De anser att det inte fanns några begrepp som gjorde det svårt för dem att begripa texten. En 

av eleverna säger “Det var ju bara dubbelt och kanske musslor som man behövde tänka på”. 

Detta leder till att en av eleverna nämner att hen inte visste vad musslor betydde. En annan elev 

håller med och säger att hen inte vet vad musslor är för något då den aldrig sett musslor tidigare. 

En av dessa elever säger “Jag visste inte vad musslor var men jag förstod att man skulle dela 

det som fanns på bilden mellan de tre personerna”. De förklarar att ordet musslor i sig inte hade 

alltför stor vikt när de väl löste uppgiften. 

 

En elev som har fokuserat sig på mer än enbart texten tar upp att bilden på musslorna också 

borde spela roll när man räknar ut hur många musslor de tre gubbarna ska ha var. Hen tar ett 

exempel ur sitt vardagsliv och säger “När jag och min bror delar på godis som är i olika 

storlekar så brukar vi ibland säga att större godisbitar är ju mer än små egentligen. Tar man en 

stor godisbit så får den andra två små bitar”. Eleven förklarar här att det blir ojämnt om 

musslorna delas lika då de är i olika storlekar. Eleven anser här att det givna är att större musslor 

har mer värde vilket leder till att han tolkat uppgiften med både hjälp av text och bild. 

Problemlösningsuppgiften har förståtts i minsta detalj utifrån Pólyas (1970) första fas. Eleven 

relaterar samtidigt problemlösningsuppgiften i matematiken till någonting från sin vardag och 
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tidigare erfarenheter och hämtar motiv och teman från dessa för att komma fram till sin lösning 

(Ahlberg 1992).   

 

Det som däremot visar sig vara ett problem är begreppet dubbelt. Inte alla elever förstår 

innebörden vilket leder till att eleverna möter ett hinder när de ska räkna ut och lösa problemet. 

En av eleverna hävdar att hen blandade ihop dubbelt och hälften vilket ledde till att hen fick ett 

felaktigt resultat redan vid första deluppgiften. Hen tog hälften av 20 istället för dubbelt som 

gav det felaktiga svaret 10. Eftersom problemlösningsuppgiften bestod av flera deluppgifter 

ledde elevens missförstånd kring begreppet dubbelt i början till att hen även fick felaktiga 

lösningar på resterande deluppgifterna. Istället för det korrekta svaret 20+40+40=100 kom hen 

fram till 20+10+10=40. Möllehed (2001) kom i sin studie fram till att missförstånd i olika delar 

kan leda till felaktiga resultat. Till skillnad från ordet musslor kan ett begrepp som t.ex. dubbelt 

göra det svårt för en andraspråkselev att förstå olika matematiska problem eftersom dubbelt är 

mer förknippat med ett specifikt ämne och kan räknas som ett akademiskt begrepp (Haag, 

Heppt, Stanat, Kuhl och Pant 2013). 

7.3 Ellas L2-elevers förståelse och uppfattning kring problemlösningsuppgiften  

 

Eleverna i Ellas klass har delade uppfattningar kring problemlösningsuppgiften. Några elever 

förstår uppgiften och finner inga hinder vid utförandet medan andra har svårare att förstå. Inga 

av eleverna anser att texten innehåller några svåra ord eller begrepp. Några enstaka elever 

poängterar att de var tvungna att läsa texten flera gånger innan den kunde starta med uppgiften. 

Genom att läsa uppgiften några gånger anser de att de förstår den bättre vilket är i enlighet med 

Pólyas (1970) första fas att förstå problemet. Några av eleverna tar också upp att de tycker att 

en genomgång av uppgiften borde ha skett. En av eleverna säger “Jag tyckte inte om att hon 

inte gick igenom den innan jag fick den” och förklarar här att uppgiften kanske hade varit 

lättare att förstå, om Ella hade gått igenom den tillsammans med hela klassen. Att lärare med 

en majoritet elever med andraspråk överlåter textläsningen helt till eleverna utan att gå igenom 

uppgifterna lyfter även Laursen (2005) i sin studie. 

 

Tre elever som inte förstår uppgiften menar att de trodde att man skulle räkna ut hur många 

biljetter det sammanlagt skulle vara, fast problemet egentligen var att ta reda på den totala 

kostnaden för samtliga biljetter. Majoriteten av eleverna har missförstått vissa delar av 
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uppgiften vilket leder till att de får felaktiga lösningar. En elev får svaret 15 och förklarar detta 

med att hen har tolkat att ett barn ska betala 5 kronor och en lärare 10 kronor (5+10=15). Eleven 

missförstår här att det totalt är 24 elever och att priset är 5 kronor per elev och att man då ska 

räkna det totala priset för alla 24 elever. En annan elev säger “Alltså såhär 24+10 blir 34 det 

trodde jag”. Eleven förklarar att den inte hade tänkt på att priset per elev ska vara fem kronor 

och missat att ta med det i beräkningen. Eleven fortsätter och säger “Vi får ju aldrig betala när 

vi åker med läraren så jag glömde bort det”. Att eleverna missförstår textens olika delar vilket 

i sin tur leder till felaktiga svar är i enlighet med de resultat Mölleheds (2001) studie visar. 

Ahlberg (1992) anser att elever kan komma fram till olika lösningar och strategier vid 

problemlösningar med hjälp av att hämta motiv och teman från sin levda värld och tidigare 

erfarenheter.  

7.4 Adrianas L1-elevers förståelse och uppfattning kring 

problemlösningsuppgifterna  

 

Samtliga elever anser att de problemlösningsuppgifter de blev tilldelade inte var svåra att förstå. 

De poängterar att de inte tycker att det finns några ord eller begrepp som de har problem med 

eller som hindrar deras utförande av själva problemlösningen. Framställningen och förståelsen 

av texten är begriplig för samtliga elever (Pólya 1970 & Möllehed 2001).  

 

En av eleverna säger “Nej det är ord som jag har hört innan så det var inte så svårt”. Det är 

endast en av eleverna som säger att det var lite svårt att förstå när hen säger “Vi förstod allting 

på direkten de var bara en grej vi fick klura på fast vi redde ut det väldigt snabbt”. Eleven 

förklarar här att hen råkade blanda ihop mer och mindre men att det reddes ut ganska snabbt.   

 

Eleverna anser att arbetet med problemlösningsuppgifter är svårare än uppgifterna Hemliga tal. 

Även om det hemliga talet skulle vara högre och innebära en svårare uträkning tycker eleverna 

ändå att det är svårare med problemlösningsuppgifter eftersom de innehåller mer text, vilket 

gör att man måste tänka till lite mer för att förstå uppgiften. Möllehed (2001) visar att 

textförståelse är en av de största faktorerna till att försvåra arbetet med problemlösningar. En 

annan elev påpekar att det ibland är lättare att förstå problemlösningsuppgifter när läraren läser 

upp dem högt. Hen säger “När Adriana läser den då förstår man den direkt och då blir det lättare 

att lösa den”.  
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Trots att eleverna anser att problemlösningsuppgifter kan vara kluriga visar det sig att eleverna 

inte verkar ha större svårigheter med att förstå texten och uppgiftens olika delar. Detta 

synliggörs när eleverna steg för steg går igenom den information Adriana ger dem kring 

uppgiften. Pólya hävdar att problemet ska förstås i minsta detalj och inte bara i allmänhet. De 

frågor som Pólya anser vara viktiga att ställa sig för att förstå problemet i problemlösningen 

framhävs när eleverna förklarar hur de har tänkt kring och löst uppgiften (Pólya 1970).  

 

Vid förklaringen av hur eleverna har tänkt och löst uppgiften använder eleverna sig av de 

matematiska begreppen addition och subtraktion istället för plus och minus. Att elever med ett 

förstaspråk har ett mer utvecklat akademiskt språk är någonting som Haag, Heppt, Stanat, Kuhl 

och Pant (2013) kom fram till i sin studie. Eleverna tar upp att de använde sig av addition när 

de skulle räkna ut mer och subtraktion när de skulle räkna ut mindre. En elev säger “Jag 

adderade tre och två för att få fram priset på tablettasken, då den kostade två kronor mer än 

klubban”. Elevens partner under uppgiften säger sedan “Sen använde vi subtraktion när vi 

räknade 3-1 för att få fram priset på godisbiten”.   

7.5 Alicias L1-elevers förståelse och uppfattning kring 

problemlösningsuppgiften 

 

Inledningsvis anser inga elever att det fanns några konstigheter eller svåra ord i 

problemlösningsuppgiften som skulle gjorde det svårt för dem att förstå texten. Tre av eleverna 

påpekade att de fick läsa uppgiften flera gånger för att förstå vad som skulle göras. Att inte 

förstå eller missförstå vissa delar av texten är en faktor som kan försvåra 

problemlösningsförmågan (Möllehed 2001). Eleverna visar på ett öppet förhållningssätt då de 

inte ger upp utan läser uppgiften flera gånger tills problemlösningsuppgiften blir begriplig 

(Ahlberg 1992).  

 

När frågan om vad samtidigt och sammanlagt ställs börjar några av eleverna säga att det faktiskt 

var lite svårt att förstå vad de två orden betydde. En av eleverna säger “Jag hade lite svårt med 

sammanlagt och förstod inte vad det betydde” och förklarar sen att det klarnade efter att ha hört 

några av sina klasskamrater redovisa sina lösningar för hela klassen. En form av stöttning som 

Säljö (2000) lyfter är just denna när en elev agerar modell och visar hur man kan göra. Att 

förklara vad ordet samtidigt betyder har dessvärre fler av eleverna svårt att göra. De kan inte 

ge konkreta exempel och säger att det är svårt att förklara. Det är enbart en av de 10 intervjuade 
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som kan sätta ord på vad samtidigt egentligen innebär. Hen säger “Om jag börjar springa när 

visaren på klockan pekar på 12 så springer den andra också exakt samma tid”. 

 

Majoriteten av eleverna anser att den sista deluppgiften “c” är den som var svårast att lösa. 

Eleverna förklarar att de hade svårt att dela tio kattungar på tre kattmammor. Detta framhävs 

när en elev säger “Nio och tre kan man ju lättare dela på än tio och tre”. En annan elev nämner 

att den först hade förstått detta efter att läraren påpekat för den att det i texten inte någonstans 

i står att kattmammorna ska ha lika många kattungar utan att de ska ha kattungar samtidigt. 

Brister i textförståelse kan enligt Möllehed (2001) försvåra arbetet med problemlösningar som 

i sin tur kan hindra elever till att förstå problemet i minsta detalj vilket Pólya (1970) anser vara 

viktigt, för att kunna göra upp en plan på hur uppgiften ska lösas.  

 

Under diskussionen kring deluppgift “c”, där vissa av elevernas lösningar var att en av de tre 

kattmammorna skulle vara utan kattunge (t.ex. lösningen 5+0+5) säger en elev “Det stod ju i 

uppgiften att alla skulle ha barn samtidigt och då får ju en kattmamma inga kattungar och det 

kan då bli lite konstigt”. Eleven förklarar här att det blir fel att en kattmamma blir utan kattunge 

om uppgiften säger att de ska ha kattungar samtidigt. Då ingen annan påpekade detta under 

lektionen säger denna elev att hen inte vågade ta upp detta i klassrummet under redovisningen 

då hen antog att det var hen som hade gjort fel då majoriteten svarade annorlunda. Detta bemöts 

av en annan elev som säger “Alicia sa att man fick tänka så för att det kunde vara svårare att 

komma på andra sätt”. Detta leder till att många elever i Alicias klass anser att hon borde ha 

gett dem mer information om uppgiften innan de började med den. De tycker att de hade svårt 

att förstå vad som skulle göras och önskar att de först hade gjort en exempeluppgift, eftersom 

de tycker att problemlösningsuppgiften var svårare att förstå än vad de vanligtvis brukar vara. 

Att eleverna får för lite stöd eller information i en svår uppgift kan enligt Gibbons (2006) 

innebära en negativ inverkan på eleverna och att dessa då saknar lust till att slutföra uppgiften.   

7.6 Sammanfattning av elevintervjuerna 

 

Elevintervjuerna visade att samtliga elever oavsett om de var L1- eller L2-elever ansåg att 

problemlösning var någonting kul och annorlunda tillskillnad från att enbart arbeta med 

matematikboken. Några enstaka elever tyckte att det ibland kunde bli för högljutt och skrikit 

annars tyckte de flesta eleverna att det var någonting bra med att arbeta i par och grupper. 
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Eleverna önskade till och med fler tillfällen till att arbeta i par och grupp då de ansåg att man 

kunde lära av varandra.  

 

Erik och Ellas L2-elever tyckte att problemlösningsuppgifterna hade för lite variation och såg 

för det mesta likadana ut, förutom att enstaka siffor eller information i texten hade bytts ut. 

Alicias och Adrianas L1-elever tyckte däremot att problemlösningsuppgifterna de fick arbeta 

med hade större variation och att de även stegvis ökade i svårighet. Det samtliga elever hade 

gemenast var att de tyckte sig se ett samband mellan problemlösning i matematik och 

vardagslivet där de tog upp exempel på situationer där de behöver lösa olika problem. Dessa 

exempel var att köpa godis eller gå på bio. Det var inte många elever som ansåg sig ha stora 

svårigheter med att förstå texterna i de olika problemlsöningsuppgifterna. De problem som 

några av eleverna tog upp var textlängden som ledde till missförstånd eller enstaka begrepp 

som dubbelt, en tredjedel och samtidigt. 

8. Sammanfattande diskussion 

 

I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras vår analys utifrån våra observationer av de fyra 

lärarnas lektioner och intervjuerna med deras elever. Likt resultat och analysdelen kommer vi 

att i diskussionen relatera till undersökningens tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter.  

 

Diskussionen kommer att presenteras under tre rubriker som delats in utifrån undersökningens 

syfte och frågeställningar. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vilka 

förutsättningar elever i en- och flerspråkiga klassrum får för att utveckla sin förståelse för 

problemlösning i matematik i åk 3.  

8.1 Hur introduceras problemlösning och hur ser undervisningen ut? 

 

Att lärarna Erik och Ella lägger så stor vikt på själva begreppet problemlösning och dess 

innebörd får oss att tolka det som att detta inte är ett begrepp eller arbetssätt som förekommer 

allt för ofta i dessa klassrum. Detta synliggörs när läraren Erik redan vid inledningen tar upp 

att problemlösning inte är ett ord som används särskilt mycket i hans klassrum vilket även 

framkommer vid Ellas avslut under introduktionen. Hon avslutar introduktionen av 

problemlösning med “Det här kan ni, det vet jag, för det har vi pratat om förut. Jag tänkte att 
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jag ville värma upp er, för det var länge sedan vi jobbade med problem, men nu ser jag hur 

viktigt det är att vi pratar om det igen.” 

 

Eriks och Ellas uttalanden under observationerna visar att eleverna inte erbjuds möjligheter till 

att skapa erfarenheter och känna sig bekväma i den kontext problemlösning utförs i. Detta kan 

vara anledningen till att deras elever verkar känna sig ointresserade och obekväma i sådana 

situationer. Ellas och Eriks sätt att föra diskussioner och samtal under introduktionen av 

problemlösningslektionen liknar det Laursen (2015) kom fram till i sin studie, där hon tar upp 

att lärare med en majoritet av andraspråkselever har en tendens att självmant leda samtalen som 

mestadels består av lärarens yttrande och frågor. Laursen (2015) anser att specifikt 

andraspråkselever ska vara de som ska få möjligheten till att använda sitt språk, för att på detta 

sätt kunna reflektera kring sina matematiska lösningar samt få möjligheten till att utveckla sina 

språkliga färdigheter, vilket inte visade sig förekomma under Ellas och Eriks observerade 

lektioner.  

 

Utöver dessa skillnader använder lärarna även sig av olika sätt att lägga upp 

problemlösningslektionen på. Adriana väljer att redan från början använda sig av par-och 

grupparbete medan Alicia och Ella istället startar med att eleverna får arbeta individuellt för att 

sedan övergå till par eller grupper. I Adrianas fall sker arbetet i paren eller grupperna 

gemensamt där alla gruppmedlemmar gör uppgiften tillsammans medan man i Alicias och Ellas 

fall mer fick diskutera och samtala om uppgifterna efter att man utfört problemlösningen 

enskilt. Den enda läraren som inte använde sig av par-eller grupparbete är Erik. I hans klass får 

eleverna under hela lektionstillfället lösa de olika problemlösningarna på egen hand utan att få 

möjlighet till att samarbeta eller diskutera med någon klasskamrat.  

 

Observationerna visar att majoriteten av eleverna verkar ovana vid den kontext problemlösning 

utförs i, men någonting som samtliga lärare har gemensamt är att avsluta lektionen med att 

eleverna på olika sätt får redovisa och diskutera sina svar med hela klassen. Detta är någonting 

som vi, men även eleverna upplevde vara väldigt givande då de fick tillfälle att lyssna på andras 

strategier och lösningar samt reflektera kring sina egna. Denna form av avslut på en 

problemlösningslektion kan relateras till Pólyas (1970) fjärde fas som innebär att se tillbaka 

på lösningen och kontrollera sina lösningar. De elever som tidigare haft svårt med uppgifterna 

kan i dessa sammanhang få tips och stöd av en mer kunnig vilket i sin tur kan leda till att den 

nu klarar av uppgiften (Vygotskij 1978). 
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8.2 Vilka problemlösningsuppgifter används och hur löses dem? 

 

Problemlösningsuppgifterna som används av lärarna är varierande och ingen av uppgifterna 

liknar den andra allt för mycket. Det som varierar är hur dessa lärare väljer att presentera sina 

uppgifter. Lärarna Erik och Alicia använder sig av projektorn i klassrummet för att synliggöra 

uppgiften för samtliga elever samtidigt som de väljer att läsa upp problemlösningsuppgiften 

högt. Adriana synliggör inte uppgiften för sina elever utan är den enda som har 

problemlösningsuppgiften framför sig. Hon väljer istället att läsa uppgifterna högt medan 

barnen antecknar informationen i problemlösningsuppgiften.  

 

Ella är den enda läraren som varken läser uppgiften högt eller går igenom den med sina elever. 

Hon delar istället ut uppgiften i form av en stencil till varje elev som på egen hand får läsa 

uppgiften vilket Laursen (2005) anser vara vanligt bland lärare med en majoritet av 

andraspråkselever. Utifrån observationerna var det enbart Ellas presentation av uppgiften som 

ledde till förvirring hos eleverna. Detta visade sig främst genom att eleverna i hennes klass 

direkt började ställa frågor kring problemlösningsuppgiften då de inte förstod hur och vad de 

skulle göra. 

 

De problemlösningsuppgifter som läraren Erik använder sig av berör beräkningar som att dela 

nio på tre och dubbla talet 20 vilket utifrån observationerna inte ligger i elevernas potentiella 

utvecklingsnivå. L2-eleverna stöter inte på alltför stora hinder vilket Dysthe och Igland (2003) 

anser inte vara en optimal undervisning. Majoriteten av L2-eleverna blev klara och kom fram 

till en korrekt lösning inom en kort tid vilket är ett tecken på uppgiften inte kan ha varit alltför 

krävande. Det var enbart ett fåtal av eleverna som hade glömt bort vad dubbelt innebar vilket 

ledde till att deras lösningar inte blev korrekta. Då eleverna blev klara med problemlösningen 

och inte tilldelades någon kompletterande uppgift ledde det till att L2-eleverna tappade fokus 

och höll på med annat.  

 

Att eleverna visade brist på fokus och intresse kunde vi även se hos Ellas L2-elever där det till 

skillnad från Eriks L2-elever tog betydligt längre tid för vissa elever att bli klara med 

problemlösningsuppgiften. Den problemlösningsuppgiften som L2-eleverna i Ellas klass fick 

arbeta med innebar att eleverna var tvungna att använda sig av addition, multiplikation eller att 

rita för att komma fram till en lösning. Förutom de olika räknesätten var talen i 
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problemlösningsuppgiften svårare att räkna med, samtidigt som det var en längre text att läsa. 

Att talen var svårare att räkna med kräver större utmaning av eleverna och kan vara en 

bidragande faktor till att eleverna inte visade intresse och fokus då uppgiften kan ha varit för 

krävande. Även uppgifternas längd kan enligt Haag, Heppt, Stanat, Kuhl och Pant (2013) vara 

en faktor som försvårar en andraspråkselevs möjligheter till att förstå olika matematiska 

problem. Utöver att uppgiftens längd kan vara ett hinder för andraspråkselever kan själva 

textlängden även bidra till att fler elever feltolkar eller missförstår delar av texten vilket 

Möllehed (2011) påstår kan leda till att eleverna får felaktiga resultat.  

 

Utifrån observationerna visade det sig att majoriteten av L2-eleverna i Ellas klass hade stora 

svårigheter vid utförandet av problemlösningen. L2-eleverna behövde väldigt mycket hjälp och 

stöd vilket kan bero på att uppgiften var alltför svår (Gibbons 2006). Ella och hennes kollega 

Ella2 var i flera tillfällen tvungna att lotsa fram olika räknesätt för att L2-eleverna skulle ha en 

möjlighet till att kunna lösa problemet. Säljö (2012) påpekar att lotsning är en fel form av 

stöttning då eleverna inte får någon utmaning utan att de får lösningen presenterat för sig. En 

uppgift som kräver för mycket hjälp och stöttning från en lärare är enligt Dysthe och Igland 

(2003) inte optimal då den inte ligger i elevernas potentiella utvecklingsnivå. Möjligheten finns 

att användandet av för svåra uppgifter leder till att elever skapar negativa emotioner och 

attityder till problemlösningar vilket i sin tur leder till att de får ett förgivettaget förhållningssätt 

till problemlösningar enligt Ahlberg (1992).  

 

De elever som vi i observationerna kunde se har ett öppet förhållningssätt till problemlösningar 

är L1-eleverna i Adrianas klass vilket kan bero på att de har en vana av att arbeta med 

problemlösning. Dock utesluter vi inte att det öppna förhållningssättet kan bero på de uppgifter 

eleverna blev tilldelade. Första uppgiften där eleverna ska räkna ut hur mycket tre saker kostar 

tillsammans hade låga tal och krävde utifrån observationen inte alltför stor utmaning då det 

eleverna skulle räkna ut var 3+2 och 3-1. Uppgiften bidrar ändå till en viss klurighet som 

tvingar eleverna till att behöva tänka till, för att kunna göra upp en plan och komma fram till 

en lösning. Detta är i enlighet med Pólyas (1970) andra och tredje fas att göra upp en plan samt 

att genomföra planen. Trots att uppgiftens tal är låga ligger den i elevernas potentiella 

utvecklingsnivå då den är utformad på ett sätt där eleverna måste gå igenom flera olika steg för 

att komma fram till rätt lösning.  
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De andra två uppgifterna som Adriana använde sig av handlade om att eleverna skulle reda ut 

ett hemligt tal utifrån olika instruktioner. Hemliga talet bestod utav hundratal, tiotal och ental 

och instruktionerna i uppgifterna var inte alltför svåra då det enbart var tiotalet som eleverna 

behövde lista ut. Hundratalet och ental var redan givet från början och genom att antingen 

kunna dela på hälften eller en tredjedel skulle eleverna komma fram till vad det varför tiotal. 

Utav dessa två uppgifter var det enbart den andra uppgiften som utifrån observationen visade 

sig vara en utmaning för eleverna. Den första uppgiften med hemliga tal löste barnen på bara 

några sekunder medan den andra visade sig vara mer krävande då en tredjedel var någonting 

som eleverna verkade ha svårt för och behövde träna på, vilket enligt Dysthe och Igland (2003) 

då kan ligga inom räckhåll för deras potentiella utvecklingsnivå.  

 

Problemlösningsuppgiften som läraren Alicia använder sig av ligger i elevernas potentiella 

utvecklingsnivå då den kräver att eleverna förstår och begriper problemlösningsuppgiften i 

minsta detalj för att komma fram till ett korrekt resultat. Samtidigt som Pólya (1970) framhäver 

vikten av att uppgiften förstås i minsta detalj anser Möllehed (2001) att elever kan missförstå 

texten vilket i sin tur kan leda till felaktiga resultat. Det är just vikten av att förstå problemet i 

minsta detalj som denna problemlösningsuppgift erbjuder då ord som samtidigt och 

sammanlagt kan missförstås. Det är främst i deluppgift C som detta missförstånd kring ordet 

samtidigt kan ske, då eleverna ska dela tio på tre. Deluppgifterna A och B erbjuder inte eleverna 

allt för stor utmaning då de enbart behöver dividera tre och nio med tre, vilket utifrån 

observationen inte visade sig vara ett stort problem för eleverna i årskurs tre.  

 

Det som skilde Alicias problemlösningsuppgift från resterande lärare är att hennes elever fick 

hitta på ett eget liknande problem som de sedan skulle lösa. Att kunna komma på en egen 

uppgift som liknar den de precis utfört visar enligt oss på att eleven har förstått uppgiften på 

ett djupare plan då de använder sig av sitt eget språk och utgår från sitt perspektiv för att 

utforma en problemlösningsuppgift (Ahlberg 1992).    

8.3 Hur resonerar eleverna kring lektionstillfället och 

problemlösningsuppgifterna? 

 

Samtliga elever i studien oavsett om de har svenska som andraspråk eller svenska som 

modersmål anser sig tycka att matematiklektionerna i problemlösningar är någonting som är 

roligt. Detta visar på att eleverna har positiva relationer och förväntningar på 
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matematiklektioner som berör problemlösningar. Elevernas resonemang och yttranden visar på 

att samtliga elever verkar ha en positiv bild kring problemlösningar vilket enligt Ahlberg 

(1992) kan kopplas till att de har ett öppet förhållningssätt till problemlösningar. Trots detta 

såg det annorlunda ut under själva lektionstillfället där de fick utföra uppgifterna. Även om 

majoriteten av eleverna oavsett om de har svenska som modersmål eller svenska som 

andraspråk under intervjun ansåg sig tycka att problemlösningar var roligt och intressant såg 

vi klart och tydligt att det fanns en skillnad mellan dessa två elevgrupper när de utförde 

uppgifterna under observationerna.  

 

Det som majoriteten av eleverna tog upp när de blev tilldelade frågan om vad de anser vara 

roligt med problemlösningar var, att lösa kluriga uppgifter och problem. Eleverna tog även upp 

att de anser att det är roligt att man lär sig nya saker som man tidigare inte kunde. Detta enligt 

oss visar tecken på att eleverna är medvetna och visar en vilja till att vilja utvecklas och lära 

sig nya saker. Genom att de påpekar att det är roligt med att lösa problem och att det ska vara 

lite klurigt, visar de även en medvetenhet till att det är viktigt att utvecklas och ta nästa steg i 

sin utveckling. Detta kan i sin tur relateras till Dysthe & Igland (2003) som poängterar att 

undervisning ska ge förutsättning för utveckling, vilket dessa elever verkar efterfråga.  

 

Utöver detta visade eleverna en stor förståelse och medvetenhet om vad par och grupparbete 

har för positiva effekter samt vad det kan tillföra. Majoriteten av eleverna hade en önskan om 

att arbeta i par eller grupper när de arbetar med problemlösningar. Det var enbart eleverna i 

Adrianas klass som inte påpekade detta. Anledningen till att Adrianas elever inte yttrade sig 

om detta är för att deras problemlösningslektioner enligt hennes elever oftast sker i par eller 

grupper. 

 

Eleverna i de övriga klasserna (Ellas, Eriks & Alicias) tog upp att det är bra att dela med sig av 

sina kunskaper och att en klasskamrat eller gruppmedlem kan hjälpa dem ifall de fastnar eller 

inte förstår någonting i olika uppgifter. Eleverna visar genom dessa yttranden att de har en 

förståelse av att en mer kunnig klasskamrat kan hjälpa och ge dem stödet som behövs för att 

de ska klara av någonting som de kanske inte hade klarat av på egen hand (Vygotskij 1978). 

Vikten av att dela med sig av sina tankar och reflektioner dök även upp när samtliga elever 

oavsett svenska som modersmål eller svenska som andraspråk talade om att de tycker att det är 

bra att man avslutar lektionen med att reflektera och diskutera kring lösningarna. Eleverna får 

i dessa situationer möjligheten till att tänka högt medan de redovisar sina lösningar. Detta kan 
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i sin tur leda till att de agerar modell och ger tips på olika strategier och lösningar till sina 

klasskamrater (Säljö 2000). Dessa reflektioner och redovisningar kan vara av störst nytta för 

de elever som behöver mest hjälp.  

 

En annan likhet som framkommer genom intervjuerna är att samtliga elever anser att 

problemlösning är någonting som inte enbart finns i matematiken utan att man även kan se det 

i andra ämnen och i deras levda värld utanför skolan. Det är viktigt att eleverna ser en koppling 

mellan sitt vardagliga liv och skollivet. Via sitt vardagliga liv kan eleverna hämta teman och 

motiv som de i efterhand kan använda och koppla till olika problemlösning de stöter på under 

matematiklektionerna (Ahlberg 1992). Dock kan elevernas koppling mellan sitt vardagliga liv 

och skollivet även innebära negativa konsekvenser då problemlösningsuppgiften kanske inte 

alltid är anpassade efter elevernas tidigare erfarenheter/schema. Det visade sig bland annat i 

Alicias och Ellas klass där barnen inte ansåg att problemlösningsuppgiften var logiska utifrån 

deras tidigare erfarenheter. Alicias L1-elev påpekar att det inte stämmer överens med 

verkligheten att en kattmamma enbart föder en kattunge och i Ellas klass är det en L2-elev som 

lyfter att barnen inte får betala för bussbiljetten när klassen åker buss.  

 

De stora skillnaderna som dök upp mellan elever med svenska som modersmål och svenska 

som andraspråk var att eleverna med svenska som andraspråk ansåg att de uppgifter de fick 

oftast var väldigt lätta och lika uppgifterna de tidigare fått göra. Andraspråkseleverna tycker 

inte att detta är roligt då det enbart kan vara små detaljer som skiljer sig mellan uppgifterna. 

Det kan vara små ändringar i problemlösningsuppgifterna, som att siffror och antal blir mindre 

eller högre eller att substantivfrasen ändras.  

 

Under intervjuerna framkommer det även att andraspråkseleverna inte nämner att de stöter på 

problemlösningsuppgifter i matematikboken. Den enda form av problemlösning 

andraspråkseleverna lyfter fram är den som sker gemensamt under olika helklasslektioner likt 

de lektioner som observerades.  Eleverna med svenska som modersmål tar upp att 

problemlösningar är någonting de mer frekvent stöter på i matematikboken än vad de gör under 

helkasslektioner. De nämner även att de uppgifter de får göra har en större variation och täcker 

flera räknesätt.   

 

Uppgifternas svårighetsgrad tror vi har haft en stor roll i elevernas förståelse av de olika 

problemlösningsuppgifter de har stött på. Som vi nämnde ovan anser andraspråkseleverna inte 
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att de uppgifter de får varierar alltför mycket i svårighetsgrad, vilket i sin tur kan leda till att de 

inte får en alltför stor utmaning. Majoriteten av de intervjuade eleverna ansåg att 

problemlösningsuppgifterna inte innehöll några svåra ord eller begrepp som kunde hindra deras 

förståelse av uppgifterna. Det var bara ett fåtal elever som nämnde olika begrepp som 

försvårade förståelsen. Begreppen som nämndes var bland annat musslor, dubbelt, samtidigt, 

sammanlagt, mer och mindre. Det visade sig dock att förståelsen av de olika begreppen inte 

alltid påverkade förståelsen av problemlösningsuppgiften.  

 

En av Eriks L2-elever som inte visste vad musslor var för något anser att hans förståelse av 

problemlösningsuppgiften inte påverkades av detta då hen ändå kunde lösa problemlösningen. 

De andra begreppen (dubbelt, samtidigt, sammanlagt, mer och mindre) hade dock större 

påverkan på eleverna som inte förstod dessa, eftersom de begreppen hade en stor påverkan på 

de resultat eleverna kom fram till.  Förståelsen av akademiska begrepp kan enligt Haag, Heppt, 

Stanat, Kuhl och Pant (2013) försvåra en andraspråkselevs förståelse av en problemlösning. 

Det vi i vår studie till skillnad från Haag, Heppt, Stanat, Kuhl och Pant (2013) såg, var att 

förståelsen av akademiska begrepp inte bara påverkade andraspråkseleverna utan även eleverna 

som har svenska som modersmål. Att textens längd är avgörande för en andraspråkselevs 

förståelse av olika matematiska problem var ytterligare någonting som Heppt, Stanat, Kuhl och 

Pant (2013) kom fram till i sin studie. 

 

Utifrån vår studie kan vi konstatera att även elever som har svenska som modersmål påverkas 

av detta. Det visade sig att majoriteten av de intervjuade eleverna ansåg att texten inte alltid 

förstods vid första mötet. Detta framhävs i intervjuerna där eleverna påpekar att de fick läsa 

eller lyssna om texten flera gånger för att förstå den. Detta var någonting som främst Ellas, 

Adrianas och Alicias elever tog upp och vilket kan bero på att deras problemlösningsuppgifter 

bestod av en längre text till skillnad från Eriks problemlösningsuppgift. 

 

Andra svårigheter som eleverna lyfter fram och som kan kopplas till textförståelse är att förstå 

problemlösningsuppgifterna i detalj (Pólya 1970). Har man missat eller missförstått någon del 

i uppgiften kan det leda till att den planering som eleverna genomför i slutändan visar felaktiga 

resultat (Möllehed 2001). Eleverna i bland annat Ellas och Alicias klass påpekar att de hade 

önskat att de fick mer information av läraren, innan de skulle börja lösa 

problemlösningsuppgifterna på egen hand, eftersom de bland annat missat och missförstod 

vissa delar i texten. 
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9. Slutsats 

 

Utifrån våra resultat har vi i denna studie kommit fram till att tre av våra fyra lärare inte alltför 

ofta väljer att arbetet med problemlösning i matematik. Undersökningen visar att lärarna 

utformar sina lektioner på olika sätt där Alicia och Ella använder sig av en form av EPA 

(enskilt, par och alla) där eleverna först arbetar individuellt för att sedan övergå till pararbete 

och slutligen en gemensam helklassdiskussion. Adriana väljer istället att använda sig av 

grupparbeten genomgående under hela lektionen medan Erik väljer att låta eleverna arbeta 

enskilt under hela lektionen.  

 

Resultatet visar också att det är en av fyra lärare som regelbundet arbetar med problemlösning. 

Två utav de tre lärarna som inte arbetar med problemlösning regelbundet, är Erik och Ella som 

är de lärarna som har majoriteten elever med svenska som andraspråk. Erik och Ella var tydliga 

med att under observationen påpeka att problemlösning inte är någonting de ofta arbetar med 

samt att deras elever lyfte fram detta under intervjuerna. Detta visar att förutsättningarna 

eleverna i vår undersökning får för att utveckla sin förståelse för problemlösning i matematik 

skiljer sig mellan en- och flerspråkiga klassrum. 

 

Utifrån våra teorier, tidigare forskning, observationer och intervjuer kan vi dra slutsatsen att de 

uppgifter som eleverna blev tilldelade inte ligger inom deras potentiella utvecklingsnivå då de 

inte erbjöd eleverna en utmaning. Vid de tillfällen där eleverna presenterade sina lösningar var 

det inte många som hade svårigheter med att komma fram till en lösning. Eleverna använde sig 

av olika räknestrategier samtidigt som de ritade för att synliggöra sina lösningar. Oavsett om 

eleverna presenterar elever från en- eller flerspråkig klassrum var de svårigheter de stötte på 

under utförandet lika. Det som ledde till att några av eleverna inte kom fram till korrekta 

lösningar var antigen missförstånd av texten eller någon enstaka ämnesspecifikt begrepp som 

exempelvis dubbelt och en tredjedel.  

 

Ett ännu större hinder än textförståelse och L2-elevernas språkkunskaper visade sig vara att de 

inte ofta arbetat med problemlösning vilket i sin tur innebär att de saknar förförståelse och 

erfarenhet av problemlösning generellt. Det som eleverna saknade förförståelse och erfarenhet 

av var den kontext som problemlösning skedde i och inte själva språket eller val av ord som 

användes problemlösningsuppgiften. Eleverna hade inte getts möjligheten till att skapa mentala 
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strukturer och förkunskaper i arbetet med problemlösning vilket framkom i intervjuerna och 

observationerna.  

 

Samtliga elever hade en önskan om att få fler tillfällen till att arbeta med problemlösning då de 

ansåg att det var roligt med kluriga uppgifter. De hade även en önskan om att arbeta i par och 

grupper då de anser att man genom dessa konstruktioner kan diskutera och hjälpa varandra. 

Utöver detta tyckte de även att problemlösning var någonting de inte enbart såg i matematiken 

utan att de även kunde se det i sitt vardagliga liv. Det som skilde sig mellan L1- och L2 eleverna 

var att L2 eleverna ansåg att de för ofta fick liknande uppgifter. De tyckte att de olika 

problemlösningsuppgifter de fick var för lika varandra och att det enbart var enstaka 

information i texterna som förändrades. 

 

Vår slutsats är att lärare allmänt kan använda sig mer av problemlösning i sina 

matematiklektioner samt att använda sig av par- eller grupparbete. Genom par- eller 

grupparbeten kan eleverna få möjligheter till att motivera och stötta varandra när de stöter på 

olika hinder och svårigheter under utförandet av problemlösning. Den hjälp som klasskamrater 

kan erbjuda varandra kan vara i form av att en mer kompetent agerar modell och visar hur man 

kan göra genom att exempelvis tänka högt. Genom att erbjuda eleverna fler möjligheter till 

olika problemlösning tror vi även att deras förståelse kan förbättras. Utöver detta har vi i vår 

studie sett att de lärare som har en majoritet av elever med svenska som andraspråk verkar 

undvika arbetet med problemlösning. Detta kan bland annat bero på det tidigare forskning har 

visat, att text- och begreppsförståelse kan försvåra för andraspråkseleverna att lösa en 

problemlösning och att lärarna då väljer att förenkla eller plocka bort det svåra från sin 

undervisning. 

 

Elevernas förmåga att lösa olika matematiska problem kommer inte att kunna utvecklas om de 

inte får möjligheten till att arbeta och träna upp detta, då detta blir ett främmande arbetssätt. 

Genom att mer regelbundet erbjuda eleverna problemlösningar samt att 

problemlösningsuppgifterna ligger i deras potentiella utvecklingsnivå kan det leda till att det 

sker en utveckling. Att medvetet inkludera svåra begrepp och samtala om dessa kan man även 

på så sätt både utveckla elevernas matematiska och språkliga färdigheter. Detta kan leda till att 

eleverna skapar nya tankemönster som underlättar arbetet vid kommande 

problemlösningsuppgifter, eftersom eleverna nu har en tidigare erfarenhet av att befinna sig i 
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en kontext där problemlösning sker. Detta kan gynna både elever med svenska som modersmål 

och elever med svenska som andraspråk.  

 

Avslutningsvis vill vi lyfta det som under arbetets gång har utvecklats till att bli det råd vi vill 

vidareförmedla till lärare. Dagens förståelse och erfarenheter blir morgondagens förförståelse 

och tidigare erfarenheter. Ge dina elever förutsättningar till att befinna sig i en kontext där 

dagens förståelse och erfarenhet kan bli morgondagens förförståelse och tidigare erfarenhet. Vi 

vill även påpeka att denna studie är för liten för att kunna dra generella slutsatser utan de resultat 

som framkommit visar enbart hur det såg ut vid dessa fyra lektionstillfällen och hur de 40 

deltagande eleverna resonerade kring just dessa lektionstillfällen och problemlösnings-

uppgifter.  

 

Som förslag till vidare forskning skulle det vara intressant att fördjupa sig inom detta ämne 

genom att intervjua lärare för att undersöka hur de resonerar kring sitt användande och val av 

de problemlösningsuppgifter de använder sig av. Det skulle även vara intressant och se om det 

finns någon skillnad i resonemangen mellan lärare med majoriteten elever med svenska som 

modersmål och elever med svenska som andraspråk.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

· Kan du berätta vad tyckte du om problemlösningsuppgiften? Vad var bra eller mindre 

bra? 

· Var det någonting som var svårt att förstå i texten till problemlösningsuppgiften? 

· Innehåller texten ord/begrepp som ni inte förstod? 

· Hur skulle du ha skrivit texten? 

· Kan du berätta vad i texten som ni lätt/svårt att förstå. Förklara 

· Vilken av uppgifterna tyckte ni var lättast/svårast? Varför? 

· Har ni sett någon av uppgifterna eller någon liknande uppgift tidigare?) 

· Tror ni att ni kan ha användning av detta utanför skolan? I vardagslivet? Ge exempel. 

· Har du /ni löst ett liknande problem tidigare? 

· Vad är givet – vad vet man? 

· Vilken matematik skulle man kunna använda sig av? Skulle man kunna lösa uppgiften 

på något annat sätt? 

· Gissade ni er fram till lösningen? 

· Kontrollerade ni om svaret är rimligt? 
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Bilaga 3: Mail till skolor 

Hej. 

  

Jag heter xxx och är lärarstudent för årskurserna F-3 på Södertörns Högskola. Jag är inne på 

min sista termin och skriver på min C-uppsats. Undersökningen som jag ska göra berör 

problemlösning i matematikundervisningen för årskurs tre. Det jag vill undersöka är hur olika 

lärare undervisar inom temat problemlösning samt hur elever tänker kring problemlösningar 

och utformningen av lektionerna. Jag undrar om ni skulle vilja och har möjligheten till att 

ställa upp på att jag kunde komma över och observera er medan ni höll i en lektion som 

berörde problemlösning. Jag skulle även uppskatta om jag kunde ha elevgruppsintervjuer 

med 10 stycken elever (5 stycken per grupp dvs. 2 grupper). Jag vill inte påverka era 

planeringar på något sätt alls utan det enda jag vill undersöka är hur olika lärare arbetar med 

problemlösning och hur den lärarens elever reagerar och resonerar kring det.  

 

Jag har en fråga angående era elevers bakgrund då det kan spela roll i min studie. Anser ni att 

majoriteterna av era elever har svenska som modersmål eller är elever med en utländsk 

bakgrund som har svenska som andraspråk. Med utländsk bakgrund menar jag att personer 

med utländsk bakgrund är födda i utlandet eller födda i Sverige med två föräldrar födda i 

utlandet. Personer med svensk bakgrund är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i 

Sverige eller en förälder född i utlandet och en i Sverige 

  

Jag hoppas få höra av er, det hade verkligen uppskattats och hjälpt mig och min kollega 

otroligt mycket.  

Ha en fortsatt trevlig dag. 

  

Med vänlig hälsning 

xxx 

Student, Södertörns Högskola 
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Bilaga 4: Etiskt ställningstagande 

Hej. 

 

Jag är en student från Södertörns Högskola som är inne på min sista termin. Jag skriver mitt 

sista examensarbete om ämnet matematik och speciellt problemlösningar i matematiken. 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare planerar och utför sina matematiklektioner 

inom temat problemlösning. Utöver detta vill jag undersöka hur dessa lärares elever tänker 

och resonerar kring de lektioner och problemlösningar de fått utföra.   

 

Jag utgår från de forskningsetiska principerna som gäller för vår undersökning. Dessa etiska 

principer är krav på samtycke, krav på information, nyttjandekravet och krav på 

konfidentialitet. Det betyder att eleverna, lärarna och skolan kommer att vara anonyma och 

att deltagandet självklart är frivilligt och ni har möjlighet att när som helst avbryta 

deltagandet. Utöver detta hoppas jag få ert samtycke till att spela in intervjuerna och 

observationerna (enbart ljud). 

Återigen tack så mycket för visat intresse. 

 

Mvh 

xxxxx 

Södertörns Högskola, Studenter 

 

 

 


