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Sammanfattning: Studiens syfte har varit att ur ett elevperspektiv undersöka hur 
ett arbetssätt som kombinerar skapande arbete och matematisk problemlösning 
påverkar elevers lärande i matematik i årskurs 1-3. Studien är en kvalitativ studie 
som baserats på en deltagande observation samt en kompletterande enkätstudie. 
Resultatet har analyserats utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofier och Allan 
Bishops teori om barn och matematik. Resultatet visar att eleverna lär sig av 
varandra när de sammarbetar och diskuterar sig fram till lösningar på matematiska 
problem. Dessutom ges eleverna möjlighet att ge uttryck för sin kreativitet. Dock är 
det viktigt med väl fungerande grupper där alla elever i gruppen känner sig viktiga 
och kan bidra med åsikter och kunskap. Därigenom främjar ett arbetssätt som 
innehåller skapande arbete och matematiskproblemlösning både möjligheter och 
svårigheter för elevers lärande.  
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1. Inledning  
I en tidigare litteraturstudie har jag undersökt hur skapande arbete och matematisk 
problemlösning kan kombineras samt vad denna kombination bidrar med till 
elevers relation till matematik (Gideon 2016 s.4). Resultatet visade hur skapande 
arbete som fotografering, rita/skissa, dans och musik kombineras med matematisk 
problemlösning på olika sätt. Det framkom att skapande arbete kan användas i 
början av problemlösningsfasen som en inspiration till att formulera matematiska 
problem, som verktyg till att lösa det matematiska problemet eller som slutprodukt 
som det matematiska problemet representeras genom. Litteraturstudien visade 
också att ett arbetssätt som kombinerar matematisk problemlösning och skapande 
arbete underlättar för läraren att individualisera undervisning, samt ger eleverna ett 
större inflytande över sin egen utbildning, med nackdelen att om man som lärare 
släpper på kontrollen för mycket till eleverna kan den tappas helt. Vilket kan leda 
till att syftet med lektionen glöms bort (Gideon 2016 s.15).  

 

Matematiken är ett av skolans viktigaste ämnen (Bishop 1991 s.xi). Dock finns det 
många elever som känner negativa känslor som ångest, obehag och tristess inför 
matematiken (Björkman 2010: Palmer 2009: s.387) och som tvivlar på sin förmåga 
att lösa matematiska problem (Boaler 2009 s.3). Under 1900-talet har 
läroboksbaserad undervisning i matematik dominerat i de svenska skolorna 
(Calderon 2015). Läroboksbaserad undervisning innebär att läraren håller en 
muntlig genomgång baserad på lärobokens innehåll framme vid tavlan följt av att 
eleverna arbetar enskilt i sina matematikböcker (Calderon 2015). Det finns flera 
positiva aspekter med läroboksbaserad undervisning då den underlättar lärarens 
arbete med planering och struktur av lektioner. Dessutom innehåller den uppgifter 
med förklarande bilder som eleverna kan arbeta med (Johansson 2009 s.71). Men 
samtidigt som läroboken skapar vissa förutsättningar medför den också 
begränsningar och problem. Läroboksbaserad undervisning bidrar inte till att 
eleverna utvecklar förmågan att lösa matematiska problem (Skolinspektionen 2009 
s.9). Detta trots att eleverna genom matematikundervisningen ska utveckla 
kunskaper för att lösa matematiska problem på kreativa sätt (Skolverket 2011 s.13, 
62).  

 

Ett matematiskt problem är en uppgift som eleverna inte har en på förhand given 
lösningsmetod att ta till för att kunna lösa och därför krävs det extra mental 
ansträngning av eleverna för att lösa uppgiften (Hagland och Åkerstedt 2014a s.4). 
I en matematikundervisning som baseras på problemlösning är det lärarens jobb att 
stötta och uppmuntra eleverna att vara kreativa och undersöka och prova sig fram 
för att hitta en lösning till det matematiska problemet (Hagland och Åkerstedt 2014a 
s.4). Under sin skolgång ska eleverna få uppleva både praktisk och teoretisk 
kunskap genom alla sina sinnen. Den dagliga undervisningen ska till exempel 
innehålla uttrycksformer som väcker känslor och stämningar hos eleverna som 
drama, rytmik, dans, musik och bild- och formskapande (Skolverket 2011 s.9). I en 
rapport från Skolverket (2014 s.20-21) framgår det att eleverna får en djupare 
förståelse för matematik när de får använda hela kroppen i inlärningsprocessen.  

Eftersom många elever tycker att matematiklektionerna är jobbiga (Björkman 2010: 
Palmer 2009: s.387) står det klart för mig att någonting är fel och måste ändras och 
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som lärare är det närmast till hands att ändra på mitt sätt att undervisa. Jag har 
personligen alltid tyckt om att skapa och skapande arbete för mig i ämnen som bild 
och musik innehåller mycket problemlösning.  Därför skulle jag som blivande 
lärare vilja arbeta på ett sätt där skapande arbete och matematisk problemlösning 
kombineras under matematiklektionerna. I min framtida yrkesroll som lärare ska 
jag undervisa i årskurserna F-3 och därför tycker jag att det är särskilt intressant att 
undersöka vad elever i de årskurserna upplever när de tillåts arbete med matematik 
genom problemlösning och skapande arbete samt vad arbetssättet betyder för 
elevernas lärande. 

 

2. Bakgrund  
I det här kapitlet presenteras den litteratur som ligger till grund för studien. Först 
kommer en begreppsförklaring och sedan följer en genomgång om vad 
styrdokumenten föreskriver om problemlösning. Därefter följer en redogörelse för 
skapande arbete och efter det en beskrivning av Alan Bishops teorier om barn och 
matematik samt exempel på kombinationen problemlösning och skapande arbete. 
 

2.1 Begreppsförklaring 
Ett matematiskt problem är till skillnad från en rutinuppgift en uppgift som eleverna 
inte direkt vet hur de ska lösa och därför måste de prova sig fram till en lösning 
(Skolverket 2011b s.9). Ett matematiskt problem kan kopplas till alla de olika 
kunskapsområdena inom matematik och kan ta utgångspunkt i verkliga situationer, 
ren matematik, fantasier och intressen. Ett matematiskt problem kan se olika ut för 
olika elever då problemet ställs i relation till elevernas matematiska kunskaper 
(Skolverket 2011b s.8-9). 
 
Skapande arbete är ett samlingsnamn för arbeten som innehåller kreativa och 
estetiska uttrycksformer som till exempel bild, musik och dans (Skolverket 2011a 
s.20-22). Skapande arbete innebär att eleverna genom kreativt skapande ger uttryck 
för sina känslomässiga och intellektuella upplevelser under undervisningen (Häikiö 
2007 s.14). En undervisning som innehåller skapande arbete erbjuder eleverna ett 
undersökande och gestaltande arbetssätt som främjar deras förmåga att själva 
uttrycka sina kunskaper och åsikter (Häikiö 2007 s.14).  
 
2.2 Problemlösning i Kursplanen i matematik 
Matematiken är på många sätt ett estetiskt ämne som i sig själv är kreativt och 
reflekterande (Skolverket 2011a s.55). Genom matematiken ska eleverna uppleva 
estetiska värden i mönster, former och samband. Dessutom ska undervisningen i 
matematik bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för matematik och tilltro till 
sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang (Skolverket 2011a s.55). 
De ska under matematiklektionerna utveckla förmågan att välja olika strategier för 
att formulera och lösa problem och få pröva på olika strategier för att lösa 
matematiska problem på kreativa sätt (Skolverket 2011a s.55).   

 
Under rubriken Problemlösning i det centrala innehållet för årskurs 1-3 står det att 
elever under matematiklektionerna ska testa på olika strategier för att lösa 
matematiska problem i enkla situationer samt testa på att formulera matematiska 
frågeställningar utifrån enkla och vardagsnära situationer (Skolverket 2011a s.57).  
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Problemlösning handlar inte om att eleverna ska hitta ”rätt” sätt att lösa uppgiften 
på utan att de ska vara medvetna om att det finns olika sätt att lösa ett problem 
(Skolverket 2011b s.7). När eleverna slutar årskurs 3 ska de kunna lösa enkla 
matematiska problem (Skolverket 2011a s.60).  
 
Eleverna ska under sina år i grundskolan utveckla fem förmågor, bland annat 
förmågorna att:   

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt 
värdera valda strategier och metoder. 

• Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, 
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar 
och slutsatser (Skolverket 2011a s.56). 

 
Att kommunicera och samtala om matematik innebär att eleverna utbyter 
information med andra elever om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, 
skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer som siffror, symboler, bilder, grafer 
och andra konkreta material. Genom att arbeta med olika uttrycksformer i 
matematik utvidgar och utvecklar eleverna begreppsförståelsen samt förmågan att 
generalisera, analysera och dra slutsatser (Skolverket 2011b s.11).  
 
2.3 Skapande arbete 
Skapande arbete innebär att eleverna tillåts ge uttryck för sina känslomässiga 
upplevelser i undervisningen (Häikiö 2007 s.14) genom att återskapa och bearbeta 
intryck med hjälp av olika uttrycksformer (Häikiö 2007 s.245). En undervisning 
som innefattar skapande arbete erbjuder eleverna ett undersökande och gestaltande 
arbetssätt som främjar deras förmåga att själva uttrycka sina kunskaper och åsikter 
(Häikiö 2007 s.14). När elever får uppleva estetiska uttrycksformer genom eget 
skapande utvecklas dels deras kreativa förmåga men också deras förmåga till att ta 
initiativ (Skolverket 2014).   

 

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, 
oavsett om det skapande är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av 
intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till 
känna i människans inre (Vygotskij 1998 s.83). 

 

Eleverna ska genom skolan ges möjligheter till eget skapande som olika ingångar 
till kunskap och förståelse (Skolverket 2016). Skapande arbeten kan vara många 
saker men i Läroplanen för grundskolan (2011) beskrivs främst musik, dans, 
drama, rytmik samt bild och formskapande (Skolverket 2011a s.10). Dessa kan 
fungera både som verktyg och slutmål i undervisningen (Häikiö 2007 s.245). 
Genom att använda en rad olika uttrycksmedel är det lättare att fånga alla barn. De 
som har svårt för en sak kan hitta en annan väg att gå för att nå de uppsatta målen. 
Skapande arbete innebär att vi ska bidra till att skapa ifrågasättande barn som inte 
alltid köper färdiga lösningar utan ställer sig öppna till olika sätt att tolka omvärlden 
genom till exempel musik, bild, dans och drama (Wiklund 2009).  
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Allt mer skriven text i skolan ersätts med mer kreativa och multimodala 
uttrycksformer, bilder, ljud och film (Bezemer och Kress 2008 s.166-167). 
Multimodalitet innebär att flera olika uttryckningsformer används i undervisningen 
och att en stor vikt läggs vid verbala texter, bilder och ljud som informationsbärare 
(Sandström 2015).  
 
2.4 Matematisk problemlösning och skapande arbete  
Det finns flera olika sätt att kombinera skapande arbete och matematisk 
problemlösning. Northcote (2011) beskriver en klass där bildframställning genom 
fotografering med digitalkameran användes för att formulera matematiska problem. 
Läraren i klassen lät sina elever under tre veckor turas om att ta med sig en 
digitalkamera hem för att ta fotografier med matematiska motiv. Dessa fotografier 
som kom att föreställa vardagliga saker och händelser ur elevernas liv använde 
läraren till att formulera matematiska problem för klassen att lösa (Northcote 2011 
s.29). På så sätt kände eleverna sig mer engagerade och delaktiga i 
matematiklektionerna än de gjorde när de löste färdiga uppgifter ur läroböcker 
(Northcote 2011 s.30-31).  

 
Edens och Potter (2015) skriver om 214 fjärde- och femteklassare som under en 
lektion kombinerade matematisk problemlösning med att rita (Edens och Potter 
2015 s.188-189). Eleverna tilldelades ett häfte innehållande fyra 
problemlösningsuppgifter som skulle lösas genom att rita. Frågorna var inspirerade 
av en tv-serie om en paradisö och i den första uppgiften skulle eleverna räkna ut 
hur djupt havet runt ön var. De fick vissa mått att utgå ifrån och instruktioner om 
att de måste rita för att lösa uppgiften (Edens och Potter 2015 s.189). Dessa 
uppgifter resulterade i problemlösning som innehöll både enkla skisser och 
detaljerade teckningar. Ett samband upptäcktes mellan att kunna göra enkla skisser 
och vara en bra matematisk problemlösare. (Edens och Potter 2015 s.191).  
 

Även problemlösning och dans går att kombinera. Palmer (2010) beskriver ett 
arbete där fem stycken sexåringar använder sig av symbolspråk för att skapa en 
dans (Palmer 2010 s.134). De fotograferade de olika dansstegen men när eleverna 
skulle översätta dessa foton på danssteg till olika symboler som de illustrerade på 
papper var det en ur elevgruppen som tröttnade och inte ville vara med längre. Trots 
peppning och uppmuntran från lärare och övriga elever i gruppen ville eleven inte 
vara med och slutföra arbetet (Palmer 2010 s.137). Hela projektet avslutades dock 
med en dansuppvisning som även gruppens femte medlem deltog i (Palmer 2010 
s.138).  

 
Det finns ett egenvärde för eleverna i att uppleva estetiska värden och att lösa 
matematiska problem, för att de i sig är stimulerande uppgifter och för att 
problemen och lösningarna äger en egen skönhet (Skolverket 2011b s.8). När 
eleverna får möjlighet att använda olika former av skapande arbeten eller den egna 
kroppen för att gestalta till exempel ett matematiskt begrepp ger det eleverna andra 
vägar för att befästa kunskapen (Skolverket 2014).    
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3. Teorigenomgång 
I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger tillgrund för studien. De två teorier 
som studien lutar sig emot är Reggio Emilia filosofin/ pedagogiken som är en 
didaktisk teori som riktar sig till alla skolämnen och Allan Bishops teori om sex 
matematiska aktiviteter genom vilka barn tillägnar sig matematiska kunskaper. 
  
3.1 Reggio Emilia  
Reggio Emilia pedagogiken och filosofin härstammar från byn Reggio Emilia i 
norra Italien och startade på 1960-talet som en protest mot det fascistiska och anti 
demokratiska arv som Andra världskriget lämnat kvar. Pedagogiken som snarare är 
en syn på människors värde har sina rötter i Montessori och Vygotskij och utgår 
därför från demokratiska tankar och värderingar om att alla barn är kompetenta 
individer och viktiga samhällsmedborgare med rättigheter att uttrycka sig och 
påverka sin skolgång (Reggio Emilia institutet 2015a). Pedagogikens grundare 
Loris Malaguzzi skrev dikten De hundra språken som handlar om barns många sätt 
att uttrycka sig på. Loris Malaguzzi såg barn som rikt utrustade med många 
uttryckssätt så som bilder, dans, matematik, teater, lera, musik med mera. Han 
menar att ett barn föds med 100 språk men att barnet av vuxna och skola berövas 
99 av dem när de inte längre får välja och använda sig av alla dessa uttryckssätt. 
Denna filosofi att barn måste få använda alla sina uttryckssätt är det som Reggio 
Emilia pedagogiken är mest känd för (Reggio Emilia institutet 2015b). Reggio 
Emilia som pedagogik erbjuder inte några pedagogiska verktyg som lärare kan 
använda utan erbjuder snarare ett tankesätt och en värdegrund som går att applicera 
på alla skolämnen. Viktigt inom Reggio Emilia Pedagogiken är att: 

• Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser. 
• Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande 

förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de 
vill undersöka. 

• Barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin 
omgivning (bra material, rum, pedagoger som lyssnar och utmanar barnen, 
föräldrar som får vara delaktiga, staden och bygden likaså) 

• Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de 
hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som 
barn använder i sitt lärande och utforskande av världen (Reggio Emilia 
institutet 2015a). 

3.2 Bishops teori om barn och matematik 
Mer fokuserad på matematik är Alan Bishop (1991) som har formulerat sex olika 
matematiska aktiviteter genom vilka barn tillägnar sig matematiska kunskaper. 
Genom att se på dessa indelningar av matematik får vi en uppfattning om vad 
matematik i barnens värld kan vara. Dessa sex aktiviteter är grundstenar för 
Matematiklyftet i förskoleklassen men även viktiga för matematiken i grundskolans 
tidigare år (Helenius, Johansson, Lange, Meaney, Riesbeck, och Wernberg 2015 
s.2). 
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1. Förklaring och argumentation: Motiveringar och förklaringar, 
resonemang och logiska slutsatser.  
Barn sätter ord på sina tankar, de diskuterar med andra och försöker förstå 
och förklara. 

2. Lokalisering: Att hitta, orientera sig i rummet – lokalisering och placering. 
Barn lär sig hitta på förskolan, vägen hem och vart olika saker finns i affären. 
Vi skapar mentala kartor för att orientera oss i omgivningen. 

3. Design: Former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst. 
Barn hittar likheter och skillnader på föremål. Form hjälper dem att se 
skillnad på saker. Genom att sätta ihop former kan man skapa mönster. Barn 
gör mönster genom att pärla, måla, göra spår i sanden. 

4. Räkning: Räkning, antalsord, räknesystem och talsystem. 
Barn visar med hjälp av fingrarna hur gamla de är. Barn rabblar upp tal, 
spelar spel med tärningar, sjunger sånger om talramsor, sparar pengar i sin 
sparbössa.  

5. Mätning: Jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid, 
vikt och pengar. 
Barn jämför vem som är längst och vem som är äldst. De mäter upp sand i 
sandformar och då får en uppfattning om volym. När man bakar är det 
viktigt med hur mycket av varje ingrediens som ska ner i bunken.  

6. Lekar och spel: Rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategispel, 
tärningsspel, pussel. 
Barn leker på olika sätt beroende på ålder och situation. Rolleken bygger på 
föreställningen om en handling, en ordningsföljd och ett logiskt samband. I 
många spel utmanas barn att räkna och att tänka logiskt. 

 

Eftersom ett matematiskt problem kan kopplas till alla de olika kunskaps-områdena 
inom matematik (Skolverket 2011b s.8) kan alla Bishops sex teorier om barn och 
matematik kopplas samman med matematisk problemlösning. I det här arbetet läggs 
mest fokus på teori 1, 3 och 5 som handlar om kommunikation och samarbete 
mellan elever, olika uttrycksformer och material, samt mätning, jämförelser och 
olika former. Dessa matematiska aktiviteter har vissa likheter med Reggio Emilia 
pedagogiken. Både Bishop (1991) och Reggio Emilia (2015a) lyfter elevers 
delaktighet, olika uttryckssätt, kommunikation med andra elever och elevers 
möjlighet att själva ställa frågor som viktiga aspekter när det gäller elevers lärande.   

 
4. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att ur ett elevperspektiv undersöka hur ett arbetssätt som 
kombinerar skapande arbete och matematisk problemlösning påverkar elevers 
intresse och lust att lära i matematik i årskurs 1-3. 
 
Studiens syfte preciseras genom följande frågeställning: 

• Vilka möjligheter samt svårigheter för elevers lärande innebär ett arbetssätt 
som kombinerar skapande arbete och matematisk problem-lösning i 
årskurs 1-3? 
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5. Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens val av metod, tillvägagångssätt, etiska aspekter samt 
en beskrivning av studiens trovärdighet innefattande reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet.  
 
5.1 Val av metod 
Det finns två olika metodgrenar inom samhällsvetenskaplig forskning, kvalitativ 
och kvantitativ (Eliasson 2013 s.21). Kvantitativa metoder används när 
undersökningens resultat kan redovisas i siffror. Denna metod ger möjlighet till 
prövning av teorier och generalisering av resultat (Eliasson 2013 s.21). Kvalitativa 
metoder däremot används när författaren vill tränga ner på djupet i studiens resultat 
och analysera och tolka händelser och situationer. Kvalitativa metoder är flexibla 
och går att anpassa efter situationen som undersöks och kan dessutom kombineras 
med andra metoder, både kvalitativa och kvantitativa (Eliasson 2013 s.21, 27). Den 
här studien syftar till att ur ett elevperspektiv undersöka hur ett arbetssätt som 
kombinerar skapande arbete och matematisk problemlösning påverkar elevers 
lärande i matematik i årskurs 1-3 och därför genomfördes en kvalitativ 
undersökningsmetod bestående av en observation (Eliasson 2013 s.22: Larsen 
2009, s.22). Dessutom har observationen kombinerats med en enkätstudie som är 
en kvantitativ metod. Detta för att studien ska ge större möjligheter till 
generalisering (Eliasson 2013 s.21).  

 

5.1.1 Observerande deltagare 

Att använda observation som metod innebär att iaktta och dokumentera det som 
sker (Kihlström 2007 s.31). I den här studien fungerade observatören som en 
observerandedeltagare (Eliasson 2013 s.23) vilket innebär att observatören har en 
betydende roll och funktion för miljön som observeras (Eliasson 2013 s.23). I det 
här fallet höll observatören även i lektionen som observerades vilket innebar att 
observatören först startade upp arbetet i klassrummet med genomgång av lektionens 
upplägg och uppgifter för att sedan observera och föra löpande protokoll över 
elevernas ageranden. En observationsstudie kan vara mer eller mindre strukturerad 
och förutbestämd när det gäller vad observatoren undersöker och letar efter under 
observationen. I det här fallet var det eleverna i klassrummet som observerades och 
ett observationsschema (Se bilaga 1) konstruerades i förväg (Kihlström 2007 s. 32-
33). Detta i förväg konstruerade observationsschema använde sig observatören av 
för att föra löpande protokoll under observationerna.   
 

5.1.2  Enkätundersökning 
En enkät kan beskrivas som en intervju där ingen intervjuare finns tillgänglig. 
Istället läser och besvarar informanten frågorna på egen hand (Trost 2001 s. 9). I 
detta fall var enkäten pappersbaserad med fasta svarsalternativ i form av olika 
smilisar som representerade olika känslor (Se bilaga 3). Anledningen till att enkäten 
enbart innehöll slutna frågor beror på att informanterna var elever i årskurs 1-3 och 
det därför av naturliga skäl kan förekomma svårigheter med att läsa eller skriva 
längre texter. Detta kan resultera i att ett svar på en öppen fråga blir fåordigt eller 
uteblir (Trost 2001 s. 72). Tanken med de fasta svarsalternativen var att de skulle 
vara så uttömmande som möjligt och att de skulle täcka alla möjliga svar. Det är 
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dessutom lättare att analysera resultatet om frågorna och svarsalternativen är 
strukturerade från början (Trost 2001 s. 74). En nackdel med slutna frågor i en enkät 
undersökning är den begränsade möjligheten att ställa följdfrågor till informanterna 
(Eliasson 2013 s.29).   
 
5.2 Urval 
I detta avsnitt beskrivs de urval av informanter som gjorts i studien. 
   
Urvalet av informanter gjordes genom ett antal kriterier: Skolan skulle innefatta 
årskurserna 1-3 och eleverna i klasserna skulle inte vara helt okända för mig 
eftersom jag ville undvika de svårigheter som kan dyka upp vid genomförandet av 
en lektion med helt okända elever. Skolan som valdes är en skola där jag varit ofta 
och har träffat alla elever i årskurserna 1-3. Därefter skickades ett mail till 
respektive lärare för de berörda årskurserna samt rektorn på den utvalda skolan. 
Mailet innehöll information om observatören, studien samt studiens syfte (se bilaga 
4). De tre lärare som tillfrågats mailade sitt intresse att delta i studien. En för varje 
årskurs.  

 

I undersökningen deltog 54 stycken elever i årskurserna 1-3. 18 elever i årskurs ett, 
17 elever i årskurs två och 19 elever i årskurs tre.  
 
5.3 Genomförande 
 
De förmågor samt punkter från Läroplanens centrala innehåll som undersökningens 
uppgifter syftar till att gå igenom är: 
 

• Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av 
matematik samt värdera valda strategier och metoder. 

• Förmågan att använda matematiska uttrycksformer för att 
samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser (Skolverket 2011a s.56). 

 
Problemlösning 

• Strategier för matematisk problemlösning vid enkla situationer. 
• Matematisk formulering av frågeställning utifrån enkla vardagliga 

situationer (Skolverket 2011s s.56). 
 
Dessutom berörs även delar ur det centrala innehållet för geometri. 
 
Geometri 

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och 
förminskning (Skolverket 2011b s.57). 

 

5.3.1 Observation 
Observationen utfördes vid tre olika tillfällen i tre olika klasser. En årskurs ett 
respektive en årskurs två och en årskurs tre. Alla tre observationerna genomfördes 
under ordinarie skoltid på en ordinarie matematiklektion. Varje klass hade mellan 
40 minuter och en timme på sig att genomföra uppgifterna.  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Konstruktion_av_geometriska_objekt
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Lektionerna i de tre olika klasserna gick till på samma sätt och det var observatören 
som ledde lektionen. 
 
Lektionen började med att eleverna delades in i par med sin bänkgranne. 
Klasslärarna hade tidigare tillfrågats om gruppindelningen och föreslagit att 
eleverna kunde arbeta i par som de satt i klassrummet. Varje par tilldelades en 
stencil med en uppgift inspirerad av Skolverkets problembank del 5: Samma form 
fast större (Hagland, Sundberg och Hårrskog 2014b s. 21). Se bilaga 2. Där fick 
eleverna se en bild på fyra kvadrater som tillsammans bildade en större kvadrat. 
Uppgiften bestod av att eleverna skulle ta reda på om det gick att bilda andra 
geometriska former av fyra mindre geometriska former av samma sort. Eleverna i 
årskurs ett skulle försöka forma en triangel av fyra mindre trianglar, eleverna i 
årskurs två skulle forma en parallellogram av fyra mindre parallellogram och 
eleverna i årskurs tre en sfinx av fyra mindre sfinxer. Därefter skulle eleverna hitta 
en egen geometrisk form som de kunde ta fyra av och forma en större. Denna gång 
skulle eleverna visa hur de formade den geometriska figuren genom att tillverka 
tavlor. 
 
Till lektionens andra uppgift tilldelades elevparen en Ipad. Eleverna fick 
instruktioner om att de skulle ta foton med matematiska motiv. Med inspiration av 
dessa foton skulle eleverna sedan formulera matematiska problem som deras 
klasskamrater skulle lösa. Eleverna arbetade i valfritt program där de kunde 
kombinera text och bild.   
 
Efter det att observatören startat upp lektionen med genomgång av upplägg och 
uppgifter började eleverna arbeta med uppgifterna. Undertiden förde observatören 
löpande protokoll utefter det observation schema som i förväg konstruerats. 
Dessutom gick observatören runt i klassrummet och ställde frågor till eleverna om 
matematiklektionen, upplägget och deras åsikter för att få en djupare förståelse för 
det som skedde i klassrummen.    

 
5.3.2 Enkät 
I slutet av lektionen tilldelades varje elev en enkät (Se bilaga 3). Enkäten innehöll 
frågor om lektioen och vad eleverna upplevt. I årskurs två och tre läste eleverna 
själva frågorna och fyllde i svaren. Men i årskurs ett lästes frågorna och 
svarsalternativen upp högt. Enkäterna samlades sedan in igen. I alla årskurser 
förekom förtydliganden av svarsalternativen och exempel på vad de olika 
svarsalternativen kunde innebära. Allt utifrån de frågor som eleverna ställde under 
enkätundersökningen.   
 

5.4 Etiska aspekter 
I detta avsnitt redogörs för de etiska aspekter som tagits hänsyn till under studien. 
 

Undersökningen uppfyller de forskningsetiska kraven i humanistisk och samhälls-
vetenskaplig forskning. Det finns fyra allmänna krav på individskydd vid 
humanistisk och samhälsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002 s. 7).  
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1. Informationskravet: Informanterna har blivit informerade om studien 
genom ett informantbrev (Bilaga 1). I informationsbrevet framgår studiens 
syfte och metod samt tidpunkt för studien. 
 

2. Samtyckeskravet: Studiens informanter deltar frivilligt med rätten att 
avbryta sin medverkan i studien när de vill utan negativa följder.  

 

3. Konfidentialitetskravet: Studiens informanter garanteras anonymitet, 
detta gäller även skolornas namn och berörda kommuner. När arbetet 
avslutats kommer allt material att förstöras. 

 

4. Nyttjandekravet: De material som samlats in och analyserats under studien 
kommer endast nyttjas i denna studie.  Deltagarna erbjuds även att ta del av 
studien när den är klar. 

 

Denna studie involverar barn och därför är det viktigt att studien sker på ett etiskt 
korrekt sätt. Frågorna i denna studie, dess innehåll och karaktär, bedöms inte som 
etisk känsliga i enlighet med de forskningsetiska anvisningarna för examens- och 
uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna. Studien bedöms vara etisk riktig genom att 
tydligt beskriva och informera om studiens frivillighet, anonymitet samt allas 
möjlighet att ta del av resultatet framgår i studiens informantbrev (bilaga 1).  
 
5.5 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och att det går att lita på att 
undersökningen ger samma resultat om den upprepas med liknade förhållningssätt 
och förutsättningar. För att stärka studiens reliabilitet har metod, urval och 
tillvägagångssätt beskrivits ingående och tydligt. (Karlsson 2007 s.251). En 
ytterligare åtgärd som gjorts för att stärka studiens reliabilitet är att undersökningen 
har planerats noga i förväg med lektionsplanering och enkät (Eliasson 2013 s.14). 
Reliabiliteten påverkas av att observatören hela tiden tolkar omgivningen och 
eleverna (Eliasson 2013 s.17). Därför använde sig observatören av ett 
observationsschema där allt som skedde under observationstillfällena skrevs ner i 
form av ett löpande protokoll. På så sätt har observatören kunnat gå tillbaka till 
observationsschemat för att granska så att tolkningarna stämmer. Studiens 
reliabilitet kan ha påverkats genom att observatören både höll i lektionen med 
uppstart och genomgång av uppgifter, observerade lektionen samt gick runt och 
ställde frågor till eleverna. På grund av att observatören hade flera roller under 
lektionstillfället kan observatören missat någon händelse som skedde i klassrummet 
eftersom att observatören inte kunde lägga fullt fokus på att observera.   
 
En studies validitet beror på till hur stor del undersökningen verkligen mäter det 
som ska undersökas (Eliasson 2013 s.16). En kvalitativ studie ger en helhets-
förståelse av det som studeras. I en kvalitativ studie finns tillgång till studiens 
informanter så att följdfrågor kan ställas samt fördjupningar och att missförstånd 
kan redas ut. Det skapar därför en god validitet på studien (Larsen 2009 s.80). För 
att öka studiens validitet har observatören ställt spontana frågor till eleverna under 
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arbetets gång. Detta för att få en tydligare bild av elevernas upplevelse av arbetet. 
Frågorna fungerar också som ett komplement till den enkät studiens deltagande 
elever svarat på. Detta bidrar dock till att försvaga studiens reliabilitet eftersom en 
svårighet uppstår i att kunna återskapa samma frågor vid ett annat tillfälle. 
 
En nackdel med kvalitativa studier är att det är svårt att generalisera studiens data 
då urvalet blir något begränsat (Larsen 2009 s.27). För att öka generaliserbarheten 
i studien har en kompletterande enkätstudie genomförts samt studien innefattat 
elever från både årskurs ett, två och tre. Något som dock påverkar studiens 
generaliserbarhet är att alla informanter tillhör samma skola.    
 
5.6 Data analys 
Under studiens gång fördes ett löpande protokoll efter ett i förhand utarbetat 
observationsschema. Utöver de fyra frågor som fanns i observationsschemat skrevs 
citat från eleverna ner samt mina egna tankar. Insamlad data har sedan analyserats 
genom att den sorterats in efter rubriker baserade på Reggio Emilia pedagogikens 
fyra centrala punkter samt aktivitet 1, 3 och 5 ur Bishops teori om barn och 
matematik (se avsnitt 3 s.5-6).   
 
Delaktighet 
Under denna rubrik har resultat som rör elevernas egna val av arbetsformer och 
metoder under lektionen samt deras åsikter om lektionen, uppgifterna och upplägget 
sorterats in. 
 
En av grundstenarna i Reggio Emilia pedagogiken är att barn måste få vara 
delaktiga i sina egna läroprocesser (Reggio Emilia institutet 2015a). Det innebär att 
skolans elever har rätt till att påverka sin egen utbildning genom att välja arbetssätt 
och tycka till om den undervisning som bedrivs. Northcote (2011 s.30-31) såg att 
eleverna visade ett större engagemang och intresse för uppgiften när de fick jobba 
med skapande arbete och problemlösning i matematik. För att ta reda på om detta 
stämmer har eleverna som deltagit i undersökning fått fylla i en enkät där de ges 
möjlighet att uttrycka sina åsikter om lektionen och arbetssättet. För en 
undervisning som inbjuder till undersökning och gestaltning genom skapande 
arbete främjar elevers förmåga att uttrycka sina åsikter Häikiö (2007 s.14). 
 
Konstruktion och kreativitet 
Här kommer data som berör elevernas konstruktioner av matematiska problem, 
problemlösning samt de olika uttrycksformer som eleverna under lektionen gavs 
möjlighet att arbeta med sorteras in under den rubriken. 
 
Genom att jobba med skapande arbete öppnas tillfällen upp för eleverna att 
upptäcka olika vägar till kunskap (Skolverket 2016). Skapande arbete innebär att 
eleverna lär sig att ifrågasätta istället för att köpa färdiga lösningar. Samt att de 
ställer sig öppna till olika sätt att tolka omvärlden genom till exempel musik, bild, 
dans och drama (Wiklund 2009). Genom att kombinera skapande arbete med 
matematiskproblemlösning tillåts eleverna att använda sina sinnen och själva 
formulera frågor. Ett av de centrala innehållen i matematik årskurs 1-3 är att 
eleverna ska få prova på att formulera matematiska frågeställningar utifrån enkla 
vardagliga situationer (skolverket 2011a s.57). 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Matematisk_formulering_av_fr%C3%A5gest%C3%A4llningar_utifr%C3%A5n_enkla_vardagliga_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Matematisk_formulering_av_fr%C3%A5gest%C3%A4llningar_utifr%C3%A5n_enkla_vardagliga_situationer
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Kommunikation 
Här sorteras det resultat in som rör elevernas kommunikation med varandra samt 
det som berör samarbetet i de par eleverna delades in i.  
 
I den här undersökningen har eleverna genomfört uppgifterna i par eftersom en av 
de centrala delarna i Reggio Emilia pedagogiken är att barn måste få samarbeta med 
andra barn (Reggio Emilia institutet 2015a). 
 
Multimodalitet 
Denna rubrik behandlar de olika material och tillvägagångssätt som eleverna valde 
att använda sig av för att lösa uppgifterna. 
 
Elever ska genom skolan ges möjligheter till eget skapande som olika ingångar till 
kunskap och förståelse (Skolverket 2016). Därför innehåller undersökningens 
uppgifter flera olika uttrycksformer (Sandström 2015). Eleverna gavs i uppgifterna 
möjlighet att rita, skriva, klippa och klistra, fotografera samt diskutera. Genom 
skapande arbete tillåts eleverna bearbeta kunskap med hjälp av olika uttrycksformer 
(Häikiö 2007 s.245). 
 
Förklaring och argumentation 
Den här rubriken står för alla de diskussioner som uppkom i klassrummet under 
arbetets gång. Elever emellan i de elevpar de delats in i eller diskussioner mellan 
elev och lärare. 
 
Barn lär sig matematik när de sätter ord på sina tankar, när de diskuterar med andra 
och försöker förstå och förklara (Alan Bishop 1991). Därför är uppgifterna i 
undersökningen paruppgifter som ger eleverna möjlighet att diskutera och förklara 
tankegångar med varandra. Dessutom ska eleverna genom matematik-
undervisningen ges möjlighet att argumentera för och sätta ord på sina tankar när 
de formulerar matematiska frågeställningar och problem (Skolverket 2011a s.56). 
 
Former och Figurer 
Under den här rubriken behandlas de resultat som rör olika geometriska figurer som 
eleverna konstruerade och arbetade med under arbetes gång. 
 
Barn lär sig matematik när de letar och hittar likheter och skillnader på föremål och 
upptäcker mönster och samband (Alan Bishop 1991). Därför innehåller uppgifterna 
olika geometriska former som eleverna ska se samband emellan när de förstorar en 
form genom att använda fyra mindre likadana former.    
 
Mätning 
Här berörs elevernas arbete med att förstora geometriska objekt.  
 
Barn lär sig matematik när de jämför saker. Till exempel vem som är längs eller 
vad som är störst. I problemlösningsuppgiften samma form fast större tillåts 
eleverna jämföra former för att förstora dem.   
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat med avsikt att svara på studiens 
frågeställning. Resultatet sorteras efter Reggio Emilia pedagogikens fyra centrala 
punkter och de tre tidigare utvalda aktiviteterna från Allan Bishops teori om barn 
och matematik (se avsnitt 5.6 s.11).  Till sist följer en resultatsammanfattning.  
 
6.1 Observationsstudie 
Eleverna har under arbetets gång arbetat med olika arbetsformer, de har jobbat i 
par, klippt och klistrat, fotograferat, skrivit på Ipads samt ritat och skissat.  
 

Delaktighet 
Eleverna fick tillsammans i de par de blivit indelade i möjlighet att välja metoder 
och material för att lösa uppgifterna. Detta påverkade de olika grupperna på olika 
sätt. En dela av grupperna var fulla av idéer och kunde påbörja sitt arbete med att 
lösa de matematiska problemen på en gång. De funderade, skrev klippte, kalkerade 
och skissade för att lösa uppgifterna. Andra grupper hade lite svårare att komma 
igång. Flera av de grupper som tog längre tid på sig att komma igång uttryckte 
önskningar om tydligare instruktioner och vägledning. ”Kan inte du tala om hur vi 
ska lösa uppgiften?” var det många elever som frågade. 

Exemplet visar att ett arbetssätt som kombinerar skapande arbete med problem-
lösning öppnar upp för elever att välja olika metoder och strategier för att lösa 
uppgifter men att det inte är alla elever som uppskattar friheten.  

Eleverna ombads dessutom i slutet av lektionen att fylla i en enkät med frågor om 
deras åsikter och upplevelser av lektionen (se avsnitt 6.2 s17).   

  
Konstruktion och kreativitet 
Det var inte alla elevpar som hann klart med uppgiften att formulera ett eget 
matematiskt problem men eleverna visade tydligt att de tyckte det var roligt att 
jobba med Ipaden och att fotografera. Eleverna tog många kort dock var det inte 
alla foton som föreställde matematiska motiv utan eleverna fotograferade allt. Men 
när de kommit över den första glädjen över att fotografera var det flera grupper som 

Figur 1. Matematiskt problem 
formulerat av två elever. 

Figur 2  Matematiskt problem 
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hade många idéer och med fotografierna som inspiration formulerade eleverna 
matematiska problem. Bilderna nedanför föreställer två av de matematiska problem 
som eleverna formulerade.  

Det var dessutom flera elever som uttryckte hur roligt de tyckte det var att formulera 
egna matematiska problem. ”Ska vi göra mattetal till våra kompisar? Då vet jag 
vilka vi ska skriva till!” utropade en av eleverna i årskurs ett. 

Exemplet visar att skapande arbete, i det här fallet fotografering, bidrar till att skapa 
lustfyllda lärotillfällen för att formulera matematiska problem och frågeställningar. 

 

Kommunikation 
I de flesta par diskuterade, resonerade och hjälpte eleverna varandra när de löste 
uppgifterna. Det fanns dock ett par grupper där den ena eleven tog över arbetet helt 
medan den andra eleven i paret såg uttråkad ut eller sprang runt i klassrummet och 
störde sina andra klasskamrater. Dessa par behövde ständiga påminnelser om att 
det var en paruppgift men utan resultat. Gemensamt för grupper där samarbetet inte 
fungerade var att den ena eleven förstod uppgiften men den andra tyckte uppgiften 
verkade svår och krånglig och inte fullt ut förstod vad de förväntades att göra. En 
konversation med två elever:  

Observatör-  ” Vad gör du här borta?” 
Elev 1-   ”Vet inte, jag har ingenting att göra”. 
Observatör-   ”Är ni klara med alla uppgifter?” 
Elev 1-   ”Nej men jag vet inte vad jag ska göra” 
Observatören följer med eleven tillbaka till sin bänk. 
Observatör-   ”Ni får försöka hjälpas åt.” 
Elev 2 och 1-  ”Okej.” 
Elev 2-   ”Du kan hjälpa mig klippa ut den här figuren.” 

Exemplet visar tydligt att skapande arbete och problemlösning bidrar till att 
eleverna ges möjlighet att samarbeta och kommunicera mer varandra men att 
eleverna ibland kan behöva påminnas om vad samarbete innebär. Exemplet visar 
dessutom att det är viktigt med fungerande grupper där både eleverna har uppfattat 
instruktionerna och befinner sig på en kunskapsmässigt jämn nivå så att båda parter 
drar nytta av varandra och känner sig meningsfulla för gruppen. 

 
Multimodalitet 
Under lektionen erbjöds ett varierat arbetssätt där gavs eleverna möjlighet att arbeta 
med olika multimodal uttryckssätt. De läste, skrev både på Ipad och för hand, ritade, 
lyssnade, diskuterade, fotograferade och klippte. En del elevpar valde att klippa och 
klistra när de skulle gestalta förstoring av geometriska objekt genom att tillverka 
tavlor medan andra elevpar valde att rita. Bilden nedanför föreställer en av de tavlor 
som eleverna gjorde. Den här gruppen har gjort en större romb av fyra mindre.  
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Detta visar att lektionens arbetssätt bidrog till att eleverna gavs möjlighet att testa 
på och välja olika multimodala uttrycksformer.  

 
Förklaring och argumentation 
Eleverna diskuterade i sina par när de försökte lösa uppgifterna. Ett exempel på 
diskussion mellan två elever i årskurs tre vid arbetet med uppgiften samma form 
fast större. 
 
Elev 1 - ”Det här är jättesvårt det går inte.” 
Elev 2 - ”Nej det hade varit mycket lättare om vi hade haft fyra bitar som man kunde 
pussla med.” 
Elev 1- ”Ja, vänta! Får man rita av bitarna och gör typ mallar?” 
Lärare- ” Ja, ni får lösa uppgiften hur ni vill.” 
Elev 1 – ”Då vet jag hur vi ska lösa den!” 
Elev 2- ”Hur då?” 
Elev 1- ”Jag kan rita av den här bilden mot fönstret fyra gånger och så kan vi klippa 
ut dem och lägga som ett pussel. 
Elev 2 – ”Smart!”  
 
Även när eleverna skulle formulera matematiska problem utbröt livliga 
diskussioner i grupperna. Eleverna diskuterade vad deras problem skulle handla 
om, vad de skulle fotografera och vilket program på Ipaden de skulle använda sig 
av.  
 
Exemplet visar tydligt att ett arbetssätt som kombinerar skapande arbete och 
matematisk problemlösning bidrar till att eleverna utvecklar förmågan att använda 
matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Former och figurer 
Eleverna testade sig fram när de skulle forma de geometriska figurerna. ”Jag kan 
göra en kvadrat av tre parallellogram!” ropade en av eleverna.  En annan elev 
gjorde en häst med fyra kvadrater som kropp. 
 

Figur 3. Matte tavla: fyra romber bildar 
en större romb. 
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Eleverna testade sig fram när de försökte sätta samman sina geometriska former. 
Många grupper tillverkade ”Pusselbitar” som de sedan pusslade ihop. De flesta 
elevpar valde att göra enklare geometriska former, i den meningen att formerna 
hade få hörn och vinklar, när de själva fick välja geometrisk form att förstora. Men 
det fanns ett elevpar som frågade efter svårare uppgifter. När de skulle välja form 
själva valde de en form med många hörn och vinklar.  
 
Exemplet visar att skapande arbete och matematisk problemlösning bidrar till att 
eleverna ges möjlighet att arbeta med att upptäcka, utforska, jämföra och konstruera 
geometriska objekt. 
 
Mätning 
Eleverna upptäckte under arbetets gång att det var viktigt att mäta och göra jämna 
figurer. En del elevgrupper lyckades aldrig pussla ihop sina geometriska figurer 
eftersom de inte hade tänkt på att bitarna måste ha rätt proportioner. Bilden nedanför 
visar fyra sfinxer som en grupp i årskurs tre inte lyckades pussla ihop av den 
anledningen att figurerna hade fel proportion jämte den i uppgiftsstencilen.  

 
 
 
Det fanns dock flera elevpar som på olika sätt löste problemet med pusselbitarnas 
proportioner. Som det redan framkommit i resultatet löste några elever problemet 
genom att kalkera av den form som fanns på stencilen. Andra elever löste det genom 
att med linjal mäta figuren på stencilen eller genom att rita av geometriska figurer 
ur den matematikbok som eleverna hade i bänken.  
 

Figur 4. Häst med en kropp bestående av fyra kvadrater. 

Figur 5. Ett försök till att pussla ihop en sfinx men 
ojämna bitar försvårade arbetet. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Konstruktion_av_geometriska_objekt
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Konstruktion_av_geometriska_objekt
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Exemplet visar tydligt att ett arbetssätt som kombinerar skapande arbete och 
problemlösning bidrar till att eleverna får pröva och testa sig fram och därmed 
utvecklar förmågan att lösa matematiska problem och frågeställningar. Det 
framkom dock att många elever hade svårigheter med proportionerna när de skulle 
förstora sina geometriska objekt.  
 
6.2 Enkätstudie 
Enkätundersökningens resultatet mellan årskurserna var slående lika. Majoriteten 
av eleverna som deltog i undersökningen upplevde lektionen rolig med lagom svåra 
och utmanade uppgifter. De upplevde att de hade jobbat mycket med matematik 
och lärt sig mycket matematik under lektionen. När en elev fick frågan vad hen 
hade lärt sig under lektionen svarade eleven ”Att tänka och försöka själv”. 
Dessutom tyckte eleverna att grupparbetet hade fungerat bra och att de kände sig 
viktiga för sin grupp. Arbetsron i klassrummen var enligt eleverna okej. En knapp 
majoritet ville fortsätta arbeta med skapande arbete och problemlösning ibland som 
avbrott till den vanliga undervisningen. Men nästan lika många elever skulle vilja 
arbeta på liknande sätt alltid.  
 

Dock var det inte alla elever som höll med om detta. Fyra av de 54 elever som 
deltog uppgav att de upplevde lektionen som tråkig då de inte lärt sig någonting och 
samarbetet i grupperna fungerat mycket dåligt. En elevs spontana reaktion på 
uppgiften var ” Nej! Vad tråkigt jag vill inte och kommer inte göra någonting”.      

 
Stapeldiagrammet nedanför visar resultatet av den enkätundersökning som gjordes. 
För en tydligare förståelse för de frågor och svarsalternativ som förekom se bilaga 
3. 
 

.  
Figur 6. Stapeldiagram över de svar som framkom i enkätundersökningen. 
 
6.3 Resultatsammanfattning  
Resultatsammanfattningen presenteras efter den frågeställning som konkretiserar 
studiens syfte: Vilka möjligheter samt svårigheter för elevers lärande innebär ett 
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arbetssätt som kombinerar skapande arbete och matematisk problemlösning i 
årskurs 1-3? 

  
En möjlighet för elevers lärande i matematik som framkom när eleverna fick arbeta 
med skapande arbete och problemlösning i matematik visade på en stor lust att lära. 
De tyckte det var roligt att lära sig och därför engagerade de sig och upplevde att 
de lärde. En annan möjlighet som det här arbetssättet skapar är möjligheten att lära 
av varandra. Arbetssättet öppnar upp för grupparbeten och diskussioner där 
eleverna få diskutera, argumentera och resonera fram lösningar. Eleverna får öva 
på förmågan att formulera och lösa problem och att uppleva matematikens 
kreativitet. 
 
Vissa elever att ha svårt att enbart fokusera på den uppgift de ska lösa när de ställs 
inför friheten att skapa och lägga upp arbetet själva. När eleverna skulle visa hur de 
tänkt genom att skapa tavlor med geometriska figurer var det ett par tjejer som 
mycket hellre ville klippa ut en häst än en geometrisk form. Ytterligare en svårighet 
med detta arbetssätt är gruppindelningen. Att forma grupper så att alla elever känner 
sig viktiga och behövda för sin grupp och samarbetet fungerar bra. I det här fallet 
fungerade de flesta grupper bra men en elev uppgav att hen kände sig överflödig i 
sin grupp och att klasskamraten tog över allt arbete. 
 
Sammanfattningsvis innebär ett arbetssätt som kombinerar skapande arbete och 
matematisk problemlösning både möjligheter och svårigheter för elevernas lärande. 
Möjligheterna innebär att arbetssättet väcker lust att lära hos eleverna, det är 
kreativt och roligt dessutom ger det eleverna möjlighet att lära med och av varandra 
när de diskuterar och argumenterar i grupper medan de formulerar och löser 
matematiska problem. Svårigheterna däremot är att få eleverna att hålla fokus på 
uppgifterna och inte sväva iväg i allt material, för då är det lätt att matematiken 
glöms bort och lektionen förvandlas till en pysselstuga. Dessutom är det viktigt med 
bra gruppindelningar där eleverna får utbyta av varandra.  
 
7. Diskussion 
I det här avsnittet följer diskussioner över de resultat som presenterats samt metod 
och tillvägagångssätt. 
 
Diskussionen syftar till att diskutera studiens frågeställning kontra data som lyfts 
fram i resultatet. Studiens frågeställning har varit: Vilka möjligheter samt 
svårigheter för elevers lärande innebär ett arbetssätt som kombinerar skapande 
arbete och matematisk problemlösning i årskurs 1-3? 
 
Möjligheter 
Genom den här studien har ett antal möjligheter för elevers lärande framkommit, 
bland annat möjligheten att utforma lektioner som väcker engagemang hos 
eleverna. Northcote (2011 s.30-31) såg att eleverna visade ett större engagemang 
och delaktighet under matematiklektionerna när de själva fick vara med och 
påverka lektionen genom att skapa egna matematiska problem. Även i denna 
undersökning visade en majoritet av eleverna engagemang under uppgifterna även 
om uppgifterna ibland var utmanande. Många elever visade att de tyckte att det var 
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roligt att formulera matematiska problem till sina klasskamrater. Detta stämmer bra 
överens med Reggio Emilia (2015a) som menar att barns själva måste få ställa de 
frågor och konstruera de problem de vill lösa. 
 
Skapande arbete har alltid varit något som jag har brunnit för och därför tyckte jag 
att det var roligt att se att de flesta elever hade positiva reaktioner på arbetssättet.  
En förmåga som eleverna ska utveckla under sina år i grundskolan är förmågan att 
använda sig av olika matematiks uttrycksformer (Skolverket 2011a s.56) vilket blir 
möjligt med ett arbetssätt som innehåller skapande arbete. Bara i den här studien 
har eleverna uttryckt matematik genom fotografering, skrift, bild-framställning och 
diskussion.   
 
 
En annan möjlighet för lärande som framkommit i den här studien är möjligheten 
att göra matematiken kreativ och multimodal. Matematiken är på många sätt ett 
estetiskt ämne som i sig själv är kreativt och reflekterande (Skolverket 2011a s.55). 
Edens och Potter (2015 s.191) såg att små teckningar och skisser var bra verktyg 
vid problemlösning men i den här studien här även andra multimodala metoder 
använts med goda resultat. I den här undersökningen fick eleverna ganska fria tyglar 
och bara enklare instruktioner. Detta ledde till kreativa lösningar på de matematiska 
problem som de förväntades lösa eller formulera. Som det framkommit i resultatet 
löste eleverna uppgifterna på olika sätt. Detta kan anses styrka de punkter ur Reggio 
Emilia som hävdar att barn måste få lära sig genom att använda sina sinnen samt få 
möjlighet att använda sig av alla sina språk, och sätt att uttrycka sig (Reggio Emilia 
2015a). Att vara kreativitet innebär att en mänsklig aktivitet skapar någonting nytt 
(Vygotskij s.83). I den här studien gavs eleverna möjlighet att skapa och formulera 
egna matematiska problem vilket är en av de fem förmågor som eleverna genom 
matematiklektionerna i skolan ska utveckla (Skolverket 2011a s.56). Eleverna 
utformade också sina matematik-tavlor på olika sätt. De flesta eleverna skapade 
tavlor med renodlade matematiska former men en elev byggde en häst. Detta styrker 
det Häikiö (2007 s.14) skriver. Hon menar att genom skapande arbete tillåts 
eleverna ge uttryck för sina känslomässiga upplevelser och detta är något som syns 
tydligt i detta exempel.    
 
Ytterligare en möjlighet för lärande som tydligt syns i studien är att eleverna inte 
bara ges möjlighet att utveckla förmågan att lösa matematiska problem utan att 
eleverna själva upplevde att de lärde sig. En av eleverna hävdade att hen lärt sig 
”Att tänka och försöka själv” under lektionen. Jag vet inte hur mycket de här 
eleverna är vana att arbeta med problemlösning i matematik. Därför var den här 
komentaren extra intressant eftersom en av fördelarna med att arbeta med 
matematiska problem är till skillnad från arbete med rutinuppgift att eleverna inte 
direkt vet hur de ska lösa uppgiften och de måste därför tänka själva och prova sig 
fram till en lösning (Skolverket 2011b s. 9). Av detta kan slutsatsen dras att ett 
arbetssätt som kombinerar skapande arbete och matematisk problemlösning främjar 
ett lustfyllt lärande där eleverna upplever att de får arbeta med förmågan att 
formulera och lösa matematiska problem (Skolverket 2011a s.54). 
 
När eleverna tilläts diskutera med varandra lärde de sig också av varandra. Som 
elevparet som genom att diskutera med varandra kom fram till att de kunde lösa 
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problemet med rätt proportioner på ”pusselbitarna” genom att kalkera av den form 
som fanns på stencilen. Både Bishop (1991) och Reggio Emilia (2015a) belyser 
vikten av att elever ges möjlighet att interagera, kommunicera och arbeta 
tillsammans. Barn lär sig när de får arbeta med andra barn, vilket framkom tydligt 
i den här studien. Detta kan anses som en stark möjlighet som främja elevers lärande 
i matematik.  
 
Svårigheter 
Ett mönster som framkom i denna studie är sambandet mellan ett väl fungerande 
grupparbete och engagerade elever. I de grupper där samarbetet fungerade bra 
tyckte även eleverna att uppgifterna var lustfyllda och lärorika. De tänkte, 
diskuterade och resonerade som den grupp som beskrivs i resultatet där eleverna 
kom fram till hur de kunde lösa uppgiften genom att kalkera av formen på papperet 
och på så sätt få en mall att tillverka pusselbitar av. Men i de grupper där samarbetet 
inte fungerade bra upplevde båda eller ena eleven att uppgifterna var svåra och 
tråkiga. Några elever uppgav dessutom att de haft tråkigt och inte lärt sig någonting. 
Av detta går det att dra slutsatsen att gruppdynamiken är viktig för elevernas 
upplevelser av arbetssättet och uppgifterna och därmed viktigt för elevernas 
matematiska inlärningsförmåga.  
 
En slutsats som kan dras av detta är att kännedom om klassen är viktigt så att man 
som lärare kan fördela in eleverna i väl fungerande grupper där alla elever kan 
känna sig delaktiga och behövda. Detta kan ses som en motsättning till de både 
teorier som studien lutar sig mot, Bishop (1991) och Reggio Emilia (2015a). Dessa 
båda teorier hävdar att lärande sker när elever får arbeta tillsammans med andra 
elever. Ett mer korrekt sätt att uttrycka det skulle istället kunna vara att lärande sker 
när elever tillåts arbeta med andra elever som ligger på en kunskapsmässigt likartad 
nivå och därmed kan eleverna dra nytta och lärdom av varandra. Vilket styrks av 
Skolverket (2011b s.8-9) som menar att ett matematiskt problem kan se olika ut för 
olika elever då problemet ställs i relation till elevernas matematiska kunskaper. 
    
Det har under arbetets gång framkommit att ett arbetssätt som innehåller skapande 
arbete och matematisk problemlösning både främjar möjligheter och svårigheter för 
elevers lärande. Arbetssättet tillåter eleverna att tänka och försöka själva, utveckla 
förmågan att formulera och lösa problem, lära sig av sina klasskamrater i 
grupparbeten, ge uttryck för sin kreativitet, välja och påverka lektion och arbetssätt. 
Dock är det viktigt med bra gruppindelningar där elever har utbyte och hjälp av 
varandra. Eftersom det som är ett matematiskt problem för en elev inte alls behöver 
vara det för en annan är det viktigt att som lärare ha koll på sina elevers kunskaper 
i matematik för att kunna dela in eleverna i jämna väl fungerande grupper. 
 

7.1 Metoddiskussion 
Den här studiens syfte har varit att ur ett elevperspektiv undersöka hur ett arbetssätt 
som kombinerar skapande arbete och matematisk problemlösning påverkar elevers 
intresse och lust att lära i matematik i årskurs 1-3. 

 
För att ta reda på detta togs beslutet att genomföra en observation i grundskolans 
tre yngsta årskurser. Observationen kompletterades sedan med en enkät som 
studiens 54 deltagande elever svarade på. Anledningen till att studien genomfördes 
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i både årskurs ett, två och tre var för att styrka studiens validitet, studiens förmåga 
att mäta det som var menat att mäta (Eliasson 2013 s.16). Detta möjliggjorde 
jämförelser över årskurserna vilket kan ses som en styrka hos studien eftersom den 
syftar till att undersöka lärande i både årskurs ett, två och tre. 

 

Under observationen fungerade observatören som en observerande deltagare och 
därmed hade observatören en betydande roll och funktion för miljön som 
observerades (Eliasson 2013 s.23) i och med att observatören också höll i lektionen. 
Detta skapade svårigheter eftersom ledandet av lektionen och frågor från eleverna 
tog fokus och tid från att föra löpande protokoll. För att förenkla detta hade därför 
ett observationsschema konstruerats i förväg med få men för studien väsentliga 
punkter att titta efter. Men samtidigt som upplägget av observationen ställde till 
med svårigheter bidrog den också med fördelar. Jag som observatör kunde styra 
lektionen åt de håll som behövdes för att få svar på studiens frågeställning. Detta 
genom att till exempel ta vara på frågor från eleverna eller ställa frågor till eleverna. 
Detta kan dock ha betydelse för studiens reliabilitet (Eliasson 2013 s.14) eftersom 
det finns svårigheter i att återskapa lektionen exakt med de frågor som ställdes till 
eleverna. Ett alternativ till detta tillvägagångssätt hade varit att låta en annan lärare 
håll i lektionen så att ett större fokus kunde lagts på att observera. Detta hade dock 
fört med sig svårigheter med att informera lärare om lektionens upplägg och studien 
hade varit beroende av lärarens möjlighet att sätta sig in i och tolka 
lektionsplaneringen. 

 

För att öka kvaliteten på studien fick alla elever som deltagit i observationen fylla i 
en enkät. Detta för att observatören ville ha en djupare inblick i alla deltagande 
elevers åsikter och upplevelser för att lättare kunna dra generella slutsatser från 
resultatet. En svårighet som uppkom var att formulera frågor till enkätstudien som 
gav eleverna möjlighet att ge svar som var av intresse för studien. De frågor som 
konstruerades bestod av korta meningar med enkla ord och slutna svar för att elever 
i årskurserna 1-3 med lätthet skulle kunna läsa och förstå vad som frågades dem. 
Detta ledde dock till att eleverna inte gavs möjlighet att ge lika uttömmande svar 
som vid en enkätundersökning med öppna frågor (Trost 2001 s. 72). För att 
motverka detta ställdes frågor till eleverna under arbetets gång som de kunde svara 
på muntligt allt för att få en djupare förklaring till elevernas svar och ett trovärdigare 
resultat. Ett annat alternativ hade också varit att låta enkät-undersökningen utebli 
och istället intervjua några utvalda elever ur varje årskurs. Detta hade dock lett till 
ytterligare begränsade möjligheter till att dra generella på grund av det färre antalet 
informanter slutsatser men hade gett mer uttömmande svar (Larsen 2009 s.27). 
Dock kan enkäten ändå ses som en styrka i studien eftersom den tydligt visar 
likheter och skillnader i elevernas åsikter och upplevelser över årskurserna.  

 

Studiens generaliserbarhet påverkas dock av att studien är kvalitativ (Larsen 2009 
s.27). Studien har endast genomförts vid en skola vid ett tillfälle och det påverkar 
därför studiens förmåga att dra generella slutsatser om resten av Sveriges skolor. 
Detta hade kunnat förbättras genom att genomföra studien på ett flertal skolor, till 
och med i olika kommuner. Detta försvåras dock av tidsbegränsningen som varit 
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för studien. Studien har endast pågått under tio veckor och därför har det inte funnits 
varken tid eller möjlighet att göra en mer omfattande studie som berör fler 
kommuner och skolor. 

   

8. Slutsats 
Ett arbetssätt som kombinerar skapande arbete och matematisk problemlösning 
innebär både möjligheter och svårigheter för elevers lärande. När eleverna får 
arbeta med matematisk problemlösning och skapande arbete ges eleverna möjlighet 
att ge uttryck för sin kreativitet, de lär sig att tänka, fundera och testa själva vilket 
leder till att de utvecklar förmågan att lösa och formulera problem. Dessutom 
upplever de flesta eleverna arbetet som roligt och utmanande när de får arbeta mer 
kreativt och multiomodalt. Vidare framkom det att eleverna lär av varandra när de 
ges möjlighet att diskutera och resonera kring uppgifterna i grupper men dock är 
det viktigt med jämna grupper där eleverna har utbyte av varandra för att förhindra 
att någon elev ur gruppen tar över arbetet. 
 
8.1 Förslag på vidare forskning 
Efter den här studien skulle det vara intressant för vidare forskning att genomföra 
en studie ur lärarperspektiv som inriktas mot planering och upplägg och vilka 
eventuella svårigheter och begränsningar lärare ser med att kombinera skapande 
arbete och problemlösning i matematik.   
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Bilaga 1. Observationsschema 
 
Datum:  
Klass (årskurs och antal):  
Lektionstid: 
 
• Hur fungerar arbetet i grupperna?  
 
 
 
• Visar eleverna engagemang och intresse för uppgifterna? 
  
 
 
• Visar eleverna förståelse för uppgifterna?   
  
 
 
• Behöver eleverna fråga om förtydligande instruktioner? 
 
 
   
 
 

 
  



 
 
Bilaga 2. Problemlösningsuppgift 
 

Samma form fast större 

Med hjälp av fyra små kvadrater kan man göra en likadan fast större kvadrat.   
  

 

a) Går det att göra samma sak med en liksidig triangel?   

 

 

 

b) Hitta en tredje geometrisk figur som det går att ta fyra mindre av 
och göra en större likadan figur. Gör en ”tavla” där ni visar hur den figuren kan se 
ut.  

Årskurs 1 



 

 

Samma form fast större 

Med hjälp av fyra små kvadrater kan man göra en likadan fast större kvadrat.   
  

 

a) Går det att göra samma sak med en parallelltrapets?   

 

 

 

b) Hitta en tredje geometrisk figur som det går att ta fyra mindre av 
och göra en större likadan figur. Gör en ”tavla” där ni visar hur den figuren kan se 
ut. 

Årskurs 2 



 

 

Samma form fast större 

Med hjälp av fyra små kvadrater kan man göra en likadan fast större kvadrat.   
  

 

a) Går det att göra samma sak med en sfinx?   

 

 

 

b) Hitta en tredje geometrisk figur som det går att ta fyra mindre av 
och göra en större likadan figur. Gör en ”tavla” där ni visar hur den figuren kan se 
ut.

Årskurs 3 



 

Bilaga 3. Enkät 
 

Jag går i årskurs:  
 
1. Jag upplevde lektionen 
 

 
2. Uppgifterna var 
 

 
3. Jag har under lektionen 
 räknat matte  

 
4. Arbetsron var 
 

 
5. Sammarbetet i min grupp var 
 

 
6. Jag kände att jag var  
viktig för min grupp 

 
 
7. Jag har lärt mig matematik 

under lektionen 
 

 
8. Jag skulle vilja jobba  

   på det här sättet 

rolig okej tråkig 

 

lätta lagom svåra
 

 

mycket lite inget 

 

bra okej dålig 

 

 

 

bra okej dåligt 

mycket lite inte alls
  

mycket lite  ingenting  

 

alltid ibland aldrig  

 



 
Bilaga 4. Informantbrev  
   

  

   

  

    

    

    

Information om en studie om vad elever i årskurs 1-3 tycker om att kombinera 
problemlösning och skapande arbete i matematik.   

 

Hej!  

Jag heter Sanna Gideon och studerar till lärare i årskurs F-3 vid Högskolan Dalarna 
i Falun. Jag läser nu sista terminen och skriver ett examensarbete vars syfte är att 
undersöka vad elever i årskurserna 1-3 upplever genom ett arbetssätt som 
kombinerar skapande arbete och matematisk problemlösning.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Studien kommer genomföras i slutet av vecka 7 eller början av vecka 8. 
Undersökningen består av ett besök i klassen under en matematiklektion där jag 
håller i ett lektionspass som innehåller problemlösning och skapande arbete. Detta 
följs upp genom att eleverna ges möjlighet att svara på en enkät med frågor om 
deras upplevelser av lektionen.  

Alla som deltar i undersökningen är garanterade anonymitet vilket även gäller 
skolans namn samt berörd kommun. Insamlat material kommer endast att användas 
till mitt examensarbete och det är endast jag, min handledare, och examinatorn vid 
Högskolan Dalarna som har tillgång till materialet. När uppsatsen är godkänd 
kommer det insamlade materialet att förstöras. Undersökningen presenteras i form 
av en uppsats som du självklart kommer att få ta del av.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning  
Sanna 

  

För mer information, kontakta:  

  

Sanna Gideon Studerande. Telefon: 072-293 51 37 e-post: h11sansv@du.se    

Eva Taflin Handledare. Telefon: 023- 20 791/ 076- 854 24 99 e-post evat@du.se 
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