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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det sker en utveckling av 
problemlösningsförmågan under gymnasieåren. För att uppnå detta syfte genomfördes studier 
av de elevlösningar som framkommit när elever vid NV-programmets åk 1 och åk 3 fått i 
uppgift att lösa två problemuppgifter. Eleverna fick lösa dessa uppgifter i grupper om två. 
Elevgruppernas lösningar analyserades och kategoriserades in i några på förhand definierade 
metoder och strategier som kan användas vid problemlösning. För att hjälpa till vid denna 
klassificering genomfördes även observationer och uppföljande intervjuer med två grupper. 
De grupper som observerades var inte medvetna om att det var just de jag observerade. Data 
från observationerna och intervjuerna fördes systematiskt ner för att sedan bearbetas och 
sammanfattas. Något som var till stor hjälp vid klassificeringen av elevlösningarna var de 
observationer och intervjuer som genomfördes. En viktig slutsats som dras är att skillnaderna 
inte verkar ligga mellan årskurserna utan hellre är kopplat till elevgruppernas betyg. 
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Inledning 
Under min utbildning till gymnasielärare i matematik och datavetenskap har jag funderat på 
huruvida elever, under åren på gymnasiet, utvecklar sin förmåga att angripa matematiska 
problem. Handlar det om mognad eller är det en ren kunskapsfråga? När man är ute på 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ser man mycket och en hel del tankar väcks. Utvecklar 
eleverna fler metoder och strategier under gymnasieåren? Mitt intresse för dessa frågor gick 
så pass långt att jag tittade i de styrdokument som Skolverket ger ut. När man tittar i aktuell 
kursplan för matematik för gymnasieskolan uttrycker denna ett antal mål. Bland dessa mål 
finner man bland annat att: 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna [...] utvecklar 
sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med matematiska 
begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet 
[...] utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin 
begreppsbildning samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning. 
(Skolverket, 2000a) 

Som vi kan se anser Skolverket att det är av vikt att elever i gymnasieskolan utvecklar sina 
förmågor att förstå och tolka matematiska problem samt att genom samarbete i grupp kunna 
formulera och motivera olika val av metod.  

Idag råder enighet om att det är viktigt att vardagsanknyta matematiken i skolan 
(Emanuelsson, Johansson & Ryding 1991). Ett sätt att komma närmare en vardagsanknytning 
kan vara att låta elever lösa problem i större utsträckning än idag. Problemuppgifter kan 
utformas så att det finns tydliga kopplingar mellan verkligheten och matematiken. Fördelarna 
att jobba med problemlösning är många, se mer under Varför problemlösning?. Det bör 
således vara en viktig del i vår matematikundervisning. 

Jag har en hypotes om att det sker en utveckling av problemlösning under gymnasiet, dvs. jag 
tror att förekomsten av olika metoder och strategier är större i åk 3 än i åk 1. Det är mina 
funderingar kring detta samt Skolverkets mål som ligger till grund för denna studie. 

Syfte 
Undersökningen syftar till att ta reda på om det sker en utveckling av 
problemlösningsförmågan under gymnasieåren. Utvecklar elever fler eller andra 
lösningsmetoder och strategier att använda vid matematisk problemlösning under dessa år? 
Ett större antal matematiska lösningsmetoder och strategier kan visa på en skicklighet inom 
matematisk problemlösning. Jag vill även försöka få svar på om man kan göra kopplingar 
mellan elevers betyg i matematik och deras valda lösningsmetoder och strategier. 

Med strategi menar jag hur man angriper ett matematiskt problem, se till exempel Pólyas 
problemlösningsschema (2003) eller Schoenfelds heuristik (1985). Dessa förklaras närmare 
senare i detta arbete under rubriken Problemlösningsstrategier. Med metod menar jag vilka 
matematiska verktyg eleverna använder sig av t.ex. att sätta upp och lösa ekvationer, själva 
genomförandet av lösningstanken. Ett antal olika metoder förklaras närmare under rubriken 
Problemlösningsmetoder. 
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Frågeställningar 

• Använder elever i åk 3 fler eller andra metoder vid matematisk problemlösning än 
elever i åk 1? 

• Använder elever i åk 3 fler eller andra strategier vid matematisk problemlösning än 
elever i åk 1? 

• Finns det något samband mellan elevers metod- och strategival och elevgruppernas 
betyg? 

  

Bakgrund 
Jag börjar med att förklara en del viktiga begrepp som används i detta arbete. Däribland finns 
de strategier och metoder som används vid klassificeringen av elevlösningarna. 

Vad är ett problem? 
För att ta reda på vilka olika definitioner som finns av ordet problem började jag med att titta 
på Nationalencyklopedins Internettjänst om vad dess definitioner är. Där fann jag följande två 
definitioner (Nationalencyklopedin, 2006):  

1. svårighet som det krävs ansträngning att komma till rätta med {e bekymmer}: 
anpassningsproblem; bullerproblem; disciplinproblem; energiproblem; 
familjeproblem; fritidsproblem; spritproblem; man har ~ med 
ventilationsanläggningen; en kartläggning av branschens ~ 
BET.NYANS: spec. (ibl.) som förskönande omskrivning för sjukdom e.d.: ha ~ 
med magen KONSTR.: ~ (med ngt) HIST.: sedan 1673; av grek. probl\ma 'det 
framkastade; uppgift'  

2. uppgift som kräver tankearbete och analytisk förmåga spec. i vetenskapl. 
sammanhang (vanl. om större, komplicerad uppgift) men äv. ngt allmännare (om 
mer avgränsad uppgift) {e1fråga 2, spörsmål}: problemformulering; 
problemlösning; bridgeproblem; schackproblem; ett matematiskt ~; ett intressant 
litteraturvetenskapligt ~ HIST.: sedan 1744; se problem 1 

Den senare av definitionerna antyder att ett problem är något som kräver tankearbete och 
analytisk förmåga. Denna är som synes den som används som definition vid matematiska 
problem. Båda dessa definitioner innebär att ett problem är något som det krävs en 
ansträngning för att klara av.  

Schoenfeld (1985) säger att en av svårigheterna när man ska definiera termen problem är att 
problemlösning är relativt. Det som för en individ kan vara ett svårt problem kan för en annan 
vara en rutinmässig uppgift. Han använder termen problem i en relativ mening, där han menar 
att ett problem är en uppgift som en individ finner det svårt att försöka lösa. Han säger också 
att denna svårighet att lösa ett problem inte ska handla om en uträkningssvårighet utan hellre 
en intellektuell svårighet. Schoenfeld (1985) har också han en definition ur en encyklopedi 
som översatt blir ungefär som Nationalencyklopedins andra definition. Den lyder som följer: 

Problem. A doubtful or difficult question; a matter of inquiry, discussion, or 
thought; a question that exercises the mind (Schoenfeld 1985, s.74). 
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Det är ungefär denna definition som jag tänker mig när jag säger problem. För att en 
matematisk uppgift ska få kallas ett problem enligt mig ska den kräva tankearbete, den får inte 
vara trivial och ska inte kunna lösas rutinmässigt.  

Varför problemlösning? 
Det finns flera anledningar till att låta elever genomföra problemlösning. En anledning är att 
Skolverket har formulerat att matematikämnets syfte bland annat är att: 

eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska kreativitet och 
förmåga att lösa problem samt få erfara något av matematikens skönhet och 
logik. (Skolverket, 2000a) 

Genom att elever får arbeta med problem kan de lära sig många olika saker. Man säger att 
problemlösning hjälper till att utveckla förmågan att tänka kreativt, självständigt och logiskt 
samt systematiskt och strukturerat (Hagland, Hedin & Taflin, 2005). Som jag nämnde i 
inledningen finns det enighet att vardagsanknytning i matematiken är viktig och att 
problemuppgifter kan vara ett bra sätt att komma närmare verkligheten.  

Taflin (2003) har samlat en hel del argument för varför och hur elever ska lösa matematiska 
problem. Denna begreppskarta ser ut som följer (Taflin, 2003, s.21): 

 

 
Figur 1: Olika argument för att elever ska lösa problem. 
 

 

Taflin (2003) lyfter i denna figur fram själva processen vid problemlösning, att elever förstår 
och löser problem på olika sätt, som ett av de viktigaste argumenten för matematisk 
problemlösning. Som ytterligare motivering varför ser vi t.ex. att det ger bildning, att man kan 
göra kopplingar mellan matematik och verkligheten och därtill även att det står i kursplanen. 
Som förslag hur problemlösning kan gå till ser vi t.ex. att det kan främja grupparbete, att det 
handlar om att tydliggöra kognitiva processer samt att lära sig argumentera och visa på olika 
vägar fram till en lösning på ett och samma problem. 
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Problemlösningsstrategier 
Det finns många strategier som man kan använda sig av när man ska genomföra matematisk 
problemlösning. Jag har här valt ut ett par strategier som George Pólya och Alan H. 
Schoenfeld förespråkar. Sedan tar jag även upp några andra strategier som man också kan 
använda sig av vid matematisk problemlösning. 

Pólya 
Pólya (2003) beskriver ett problemlösningsschema som han anser att man bör använda sig av 
vid matematisk problemlösning. Detta schema är mer eller mindre komplett och innehåller 
många delar i varje steg. Det består av totalt fyra steg som man ska ta i tur och ordning. Dessa 
steg är (Pólya, 2003, s.16-17): 

1. Att förstå problemet 

2. Att göra upp en plan 

3. Att genomföra planen 

4. Att se tillbaka 

Pólya anser att det första man måste göra när man stöter på ett problem är att förstå vad 
problemet är. Han anser att man ska ställa sig en del frågor under detta steg, t.ex. Vad är det 
som söks? Vad är det som är givet? Är det möjligt att uppfylla villkoret? Under detta steg 
inför man som problemlösare, enligt schemat, lämpliga beteckningar och ritar eventuella 
figurer man tänker använda sig av. Han nämner också att det kan vara lämpligt att dela upp 
problemet om det är möjligt. 

I det andra steget menar Pólya att det är dags att göra upp en plan. Viktiga frågor som han 
tycker man ska ställa sig under detta steg är t.ex. Har du sett detta problem förut? Känner du 
till något närbesläktat problem? Betrakta den obekanta och försök finna ett känt problem med 
samma eller liknande obekanta storhet. Han menar att det är under detta steg man ska komma 
fram till en plan för att lösa problemet. 

Efter att man gjort upp en plan ska men genomföra denna plan. Här säger Pólya att det är 
viktigt att kontrollera varje steg så att allt blir korrekt. Frågor som han tycker att man ska 
ställa sig under detta steg är t.ex. Kan du klart och tydligt se att steget är korrekt? Kan du 
bevisa att det är riktigt? Detta steg utmynnar i själva genomförandet av planen. 

Sist men inte minst talar Pólya om betydelsen att titta tillbaka. Han menar att det är väldigt 
viktigt att se tillbaka och granska det man gjort. Frågor som han menar att man ska ställa sig 
under detta steg är t.ex. Kan du kontrollera resultatet? Kan du härleda resultatet på något 
annat sätt? Kan du se det direkt? Kan du använda resultatet eller metoden för något annat 
problem? 

Detta är en omfattande lösningsstrategi som man kan använda sig av när man ska lösa 
matematiska problem. Nedan visar jag på några ytterligare användbara lösningsstrategier. 
Dessa är inte lika omfattande utan snarare delar av Pólyas mer eller mindre kompletta strategi. 
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Schoenfeld 
Heuristiska strategier kan beskrivas som tumregler för problemlösning eller som generella tips 
som hjälper problemlösaren att bättre förstå problemet och komma närmare lösningen. 
Schoenfeld (1985) tar upp flera sådana strategier t.ex. motsägelsebevis, ”söndra och härska” 
(eng. divide and conquer), undersök liknande problem, rita figurer och arbeta bakåt. Nedan 
följer förklaringar av vad som menas med dessa strategier. 

Med motsägelsebevis menas att man genom att anta motsatsen kan komma fram till 
lösningen. Det vill säga att man försöker bevisa något som inte går att bevisa och då kommer 
fram till att det inte går och det blir alltså en motsägelse. Strategin att ”söndra och härska” 
kan sägas tala för sig själv ganska bra. Det handlar om att dela upp problemet i mindre delar 
(söndra) som man enkelt kan lösa, sedan lösa dessa separat för att sätta ihop (härska) dessa 
lösningar på delar av problemet till en fullständig lösning för hela problemet. 

Att undersöka liknande problem är också en möjlig strategi vid problemlösning. Det handlar 
då om att man tänker sig ett liknande problem, som man då ofta vet lösningen på eller 
lösningstanken bakom. Detta för att sedan komma på en väg mot lösning till det ursprungliga 
problemet. En annan möjlighet man som matematisk problemlösare har är att rita bilder som 
hjälp vid lösningen. Om man illustrerar problemet kan det i vissa fall bli lättare att förstå det. 
Bilderna behöver sällan vara exakta kopior av det som står i problemet. Ofta kan man med 
enkla medel prestera en bild eller figur som kan vara till stor hjälp vid den matematiska 
problemlösningen. 

Vid vissa problemtyper kan man använda sig av en strategi som kallas att arbeta bakåt. Då 
man arbetar med denna strategi försöker man sig på en lösning och arbetar så långt som 
möjligt med denna. Om man fastnar vid något steg så backar man ett eller flera steg för att 
sedan fortsätta därifrån. Detta upprepas tills man fått en lösning på problemet. Det är en 
strategi som inte är speciellt effektiv eftersom lösaren inte har någon garanti för att komma 
fram till en korrekt lösning. 

Andra strategier 
Även utan att ha hört talas om Pólya eller Schoenfeld kan man såklart använda sig av en eller 
annan problemlösningsstrategi. Det är snarare så att man alltid använder sig av någon strategi. 
Exempel på andra strategier kan vara att gissa en lösning för att sedan modifiera denna 
gissning för att hela tiden komma närmare problemets lösning. Denna strategi kan man 
använda sig av när man vet svaret och det är något annat som söks. 

Det går också använda sig av varianter av Pólyas och Schoenfelds strategier, t.ex. kan man 
utföra Pólyas första tre steg men hoppa över kontrollen. Jag har märkt, under min VFU, att 
detta inte är helt ovanligt ute i skolorna idag. Jag har också sett tendenser att fokus ligger på 
genomförande och svar, hellre än på planering och kontroll. Ibland kan man också se att 
elever använder sig av flera strategier samtidigt, t.ex. att undersöka liknande problem och att 
rita bilder. Den ena behöver inte utesluta den andra. 
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Problemlösningsmetoder 
Det finns många metoder att lösa matematiska problem med, jag har samlat ett par här som är 
relevanta för denna studie. Dessa problemlösningsmetoder är de metoder jag fick in under 
pilotstudierna samt genomförandet av studien och dessa förklaras kortfattat nedan. 

• Sätta upp och lösa ekvation 

• Arbeta bakifrån 

• Tolka och lösa grafiskt 

• Gissa och testa svar 

• Föra ett matematiskt resonemang 

Att sätta upp och lösa ekvationer är ett sätt att lösa ett problem när man kan ersätta det man 
inte känner till med x och sedan försöka lösa ut detta x. Detta är en rent algebraisk metod där 
man helt och hållet förlitar sig på sina kunskaper i hur man löser ekvationer. Metoden att 
arbeta bakifrån kan komma att användas när man vet svaret men man vill ha reda på 
startvärdet (se t.ex. uppgift 1 under rubriken Uppgifterna). Man räknar helt enkelt från svaret 
och fram till det startvärde som är lösningen på uppgiften.  

Med att tolka och lösa något grafiskt menar jag att man genom att använda sig av bilder, 
försöker göra problemet lättare att förstå alternativt göra det lättare att se själva problemet. 
Det är en metod som ger en möjligheten att förstå texten i uppgiften bättre och sedermera 
lättare kunna lösa uppgiften med hjälp av bilder och figurer. Metoden att gissa och testa svar 
kan förklaras av att man väljer någon eventuellt möjlig lösning och sedan testar denna för att 
se om den är en lösning på problemet. Denna används i regel med strategin att gissa en 
lösning som beskrivs under rubriken Problemlösningsstrategier. Det kan också vara en metod 
som används när man kört fast i försök med någon annan metod. Med att föra ett matematiskt 
resonemang menar jag, i denna studie, att eleverna lämnat en motivering till varför de gjort 
de uträkningar de gjort. Resonemanget är av den kreativa typ som Bergqvist (2006) beskriver. 
Eleverna använder sig av, för dem, nya lösningar och de använder det som är givet och 
försöker komma fram till en lösning genom att resonera kring det. 

Mål för de olika matematikkurserna 
Skolverket har satt upp mål för alla kurser i matematik på gymnasiet och de kurser som är 
intressanta i denna studie är kurserna Matematik A och Matematik D. Jag har samlat lite 
relevanta punkter från dessa kursmål nedan. De första punkterna tillhör målen för kursen 
Matematik A. 

Eleven skall 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 
vardagsliv och vald studieinriktning 

med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i 
olika former av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och 
studieinriktning 

kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt 
lösa dem med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel 
(Skolverket, 2000b) 
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Som vi kan se finns det ett antal mål för kursen Matematik A som är av intresse när man ser 
till problemlösning i matematik. Liknande gäller för kursen Matematik D har också ett antal 
punkter som är av intresse när man ser till problemlösning i matematik. 

Eleven skall 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 
tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana 
begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser 

kunna använda matematiska modeller av olika slag... (Skolverket, 2000c) 

Det man kan se är att det den första punkten säger är i stort sett motsvarande de punkter som 
jag visat på från kursmålen till Matematik A. Det lyfts också fram att elever, som avslutat 
Matematik D, ska kunna använda olika matematiska modeller. 

Metod 
Elever från en klass ur varje årskurs kommer att ges i uppdrag att lösa två matematiska 
problem. Båda dessa problem har testats i varsin pilotundersökning, den första uppgiften 
testades i en hel klass åk 1 och en halv klass åk 3 och den andra uppgiften testades på enstaka 
personer i åk 1. Anledningen till att inte båda testades lika grundligt var tidsbrist. Vid dessa 
två test kom det fram att problemen borde kunna fungera som problem i min undersökning då 
jag fick se prov på flera olika strategier och metoder i de olika årskurserna. Den andra 
uppgiften förändrades en aning i språket efter pilotstudien, men stommen finns kvar. 
Uppgifterna uppfyller också de kriterier för ett problem som finns att läsa under rubriken Vad 
är ett problem? Innan eleverna försökte lösa uppgifterna erhöll de information om det jag 
önskade att de skulle göra och varför (se Bilaga). Denna information gavs till eleverna både 
muntligt och skriftligt vid lösningstillfällena. Uppgifterna finns i sin helhet under rubriken 
Uppgifterna. 

Vid själva lösningstillfället försökte eleverna lösa uppgifterna i grupper om två eller i vissa 
fall tre. Jag genomförde också en observation av en grupp i varje klass och uppföljande 
intervjuer med dessa två grupper. Vilka grupper som observeras beror på vad jag anser vara 
lämpligt. Observationerna kommer att vara på grupper som sitter relativt nära lärarens kateder 
så att de inte störs under själva observationerna. Jag kommer inte att berätta för elevgrupperna 
att det är just dem som jag observerar.  

Efter att elevgrupperna har försökt lösa uppgifterna och observationer samt intervjuer 
genomförts kommer jag att genomföra en analys av lösningarna. Dessa kommer att jämföras 
med och placeras in i de metoder och strategier som nämns senare i detta arbete under 
rubrikerna Problemlösningsmetoder respektive Problemlösningsstrategier. Det kommer även 
att göras jämförelser mot elevgruppernas betyg för att kunna se eventuella mönster och 
tendenser vid olika betygsgrupper. Under intervjuerna kommer frågor att ställas om de 
lösningsförlag som kommer in. De frågor jag utgick ifrån vid de uppföljande intervjuerna 
finns att läsa under rubriken Intervjufrågor.  

Inför valet av uppgifter, slutgiltig formulering av frågeställningar och syftet samt löpande 
under studiens gång tog jag del av litteratur (se Litteraturförteckning). För att välja ut litteratur 
sökte jag via Umeå Universitetsbiblioteks funktion för litteratursökning, Album. Exempel på 
fraser som jag använde för att söka är Problemlösning i matematik, Problem solving, 
Matematik på gymnasiet. Där jag angivit referenser, sammanställt litteraturlistan och använt 
mig av tabeller följer dessa de riktlinjer som finns beskrivna i Backman (1998). 
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Val av skola och elever 
Jag valde att genomföra denna studie på en gymnasieskola i Västerbotten vid ett nationellt 
program som läser matematik obligatoriskt under alla tre åren. Ett program som motsvarar 
dessa kriterier är NV-programmet. På den valda skolan kontrollerade jag vilka lärare som har 
elever både i åk 1 och i åk 3, det var endast en. Jag kontaktade denne och förklarade studiens 
syfte i korthet och frågade om han kunde tänka sig att ställa upp med sina klasser. Han 
meddelade att det gick bra att genomföra studien med eleverna i hans NV-klasser. Jag ville få 
grupperna att likna varandra så mycket som möjligt. Genom att välja elever på samma 
program, samma skola, med samma lärare har jag försökt minimera de yttre 
påverkansfaktorerna, som skola, klassrum, hjälpmedel, lärarens undervisningsstil osv. Detta 
för att på ett rättvisare sätt göra de jämförelser mellan eleverna som studien syftar till, då det 
trots allt är en studie av olika individer i olika årskurser. Detta är något som jag inte kan 
komma ifrån i en studie av denna tidsåtgång och karaktär. 

Grupper och bortfall 
I åk 1 går det 28 elever och av dessa medverkade 23 fördelade på 11 grupper. Bortfallet bland 
eleverna i åk 1 var alltså de 5 elever som inte medverkade vid lösningstillfället. Anledningen 
till bortfallet var att eleverna inte var på lektionen då studien genomfördes. I åk 3 går det 23 
elever och av dessa medverkade alla 23 fördelade på 11 grupper. Det är alltså inget bortfall 
från åk 3. I båda årskurserna var det 10 grupper med 2 elever i varje samt 1 grupp med 3 
elever. Notera att elevgrupper, då de försökt sig på flera vägar till lösning, kan finnas med i 
flera rader i tabellerna i resultatet. 

Genomförande 
Jag har genomfört denna undersökning på en gymnasieskola i Västerbotten på det nationella 
programmet Naturvetenskap (NV). Jag träffade de två klasserna under varsitt lektionstillfälle 
vid vilka eleverna fick 20 minuter på sig att försöka lösa de två uppgifterna. Jag började med 
att ge den bakgrundsinformation jag förberett (se Bilaga) och sedan fick eleverna samtidigt ut 
de båda problemen och informationen skriftligt. Jag meddelade att de ska lösa 
problemuppgifterna i grupper om två. Anledningen till att jag vill ha mindre grupper är att jag 
vill hålla nere processförlusterna men ändå erhålla vinsterna med arbete i grupp. Steiner 
(1966) menar på att det vid problemlösning i grupp finns potentiell produktivitet och en 
processförlust. Den aktuella produktiviteten är den potentiella minus processförlusten. Han 
nämner också att processförlusten ökar när gruppernas storlek ökar, detta på grund av 
koordinationssvårigheter. Flera forskare (Slavin, 1990; Hertz-Lazarowitz & Miller, 1992) är 
överens om att det finns många vinster med att låta elever arbeta med matematiska problem i 
grupp. 

Under tiden som elevgrupperna löste uppgifterna observerade jag en grupp i vardera klass. 
Valet av dessa grupper grundades enbart på gruppernas position i klassrummet, då jag ville att 
de skulle sitta nära lärarens kateder. Anledningen till detta är att jag då kunde observera 
grupperna utan att de var fullt medvetna om att det var dem jag observerade. Detta gjordes för 
att påverka dem så lite som möjligt. De data jag fick in från observationerna fördes 
systematiskt ner för hand på ett papper. När eleverna var klara med problemlösningen 
genomfördes de uppföljande intervjuerna som planerat. Dessa intervjuer genomfördes med de 
grupper som observerats och användes främst för att få mer insikt i gruppens lösningar samt 
att få en liten aning om gruppmedlemmarnas samarbete (se Intervjufrågor). 
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Uppgifterna 
En av de uppgifter som jag använde mig av i denna undersökning har jag skapat själv i 
samråd med min handledare under detta examensarbete och den andra uppgiften fick jag 
tillgång till under en VFU tidigare under min utbildning. Nedan presenteras dessa uppgifter, 
med den påträffade uppgiften först och den egenkonstruerade uppgiften efter. Anledningen till 
att jag gjorde undersökningen med två uppgifter och inte fler var att den inte skulle ta för lång 
tid att genomföra för eleverna samt att jag ville nyttja uppgifter med viss skillnad för att få ett 
större spektrum av metoder och strategier samt ett tillförlitligare resultat än vid bara en 
uppgift. 

 

Uppgift 1 

Maria hade ett visst antal karameller. När hon hade ätit en karamell, gav hon 
hälften av det hon hade kvar till sin syster. När Maria hade ätit två karameller till 
gav hon hälften av det hon hade kvar till sin kompis. Maria hade då 5 karameller 
kvar. Hur många karameller hade hon från början? 

 

Uppgift 1 har flera intressanta delar i sig. Bland annat fick jag in lösningsförslag av fyra olika 
typer under pilotstudien. Jag fick in allt från ekvationslösning, bakåtberäkning, gissa och testa 
lösning samt lösning med hjälp av bilder. Lösningarna kom in både från åk 1 och åk 3. 
Uppgiften innehåller dessutom ganska mycket text och information som elevgrupperna måste 
strukturera och arbeta igenom. 

 

Uppgift 2 

I en klass går det 30 stycken elever. I denna klass finns det 15 stycken som bär 
glasögon, 15 stycken som bär tandställning och 5 stycken som bär både glasögon 
och tandställning. Hur många elever i klassen bär varken glasögon eller 
tandställning? 

 

Uppgift 2 är också intressant, bland annat i och med att ingen av årskurserna har någon färdig 
metod att lösa den på. Det blir alltså säkert att man kan betrakta elevernas genomförande som 
problemlösning. Även denna uppgift innehåller en hel del text som elevgrupperna ska 
bearbeta på väg mot en lösning. 

Intervjufrågor 
Mot slutet av lektionerna, under vilka de olika grupperna försökt lösa problemen, 
genomfördes de uppföljande intervjuer som planerat. Då eleverna i båda klasserna hade 
stundande nationella prov ville jag inte att intervjuerna skulle ta för mycket av deras tid, 
därför är inte frågorna så många till antalet och gick snabbt att besvara. Jag kände trots allt att 
jag behövde lite mer kött på benen för att besvara mina frågeställningar och därför fick det bli 
två kortare intervjuer. Jag utgick från dessa frågor: 

• Hur tänkte ni i er lösning? Förklara stegen. Vilka andra sätt att lösa problemen 
provade ni på? 

• Varför gjorde ni som ni gjorde? 
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• Vilka var svårigheterna i problemen? 

• Brukar ni jobba två och två (alt. tre)? Vem gjorde vad? 

I vissa fall ställdes en del följdfrågor för att bättre förstå de sparsamma svar jag fick. Jag skrev 
systematiskt ned frågornas svar på ett papper under intervjun och läste kontinuerligt upp det 
jag skrev ned för elevgrupperna eftersom. Detta förde med sig att eleverna kunde hålla med 
eller inte om huruvida det jag skrivit ned stämde överens med det dom sade och menade. 

Analysmetod 
För att kunna kategorisera elevernas lösningar har jag använt de lösningsmetoder och 
strategier som presenteras i arbetet. Jag studerade elevernas lösningar, vägde in observationer 
och intervjuer samt kategoriserade lösningarna i de olika alternativen. Det är den skrivna 
texten från elevernas lösningar som ligger till grund för klassificeringen. Exempel på hur 
vissa lösningar klassificerats finns att se på bilder i resultatet. I vissa fall har elever använt sig 
av flera olika metoder eller strategier och de har då placerats in under alla dessa alternativ. De 
metoder och strategier som jag använt vid klassificeringen finns att läsa mer om under 
rubrikerna Problemlösningsstrategier och Problemlösningsmetoder. 

Resultat och analys 
Nedan presenteras resultatet i vilket elevgruppernas olika försök till lösningar har placerats in 
i olika fack av metoder och strategier. Som bakgrund till denna klassificering har jag de 
metoder och strategier som presenteras under rubrikerna Problemlösningsstrategier samt 
Problemlösningsmetoder. Antalen som visas i tabellerna nedan är hur många grupper om två, 
eller i vissa fall tre, som använt sig av den ena eller andra lösningsmetoden eller strategin. 
Efter varje tabell följer en kortare analys som bara ser till den aktuella tabellen. Avsnittet 
avslutas med en samlad analys där jag analyserar allt insamlat material sammantaget. 

Lösningsmetoderna 
Nedan presenteras de använda lösningsmetoderna i ett antal tabeller med förklarande text till. 
Direkt efter tabellerna följer en kortare analys av resultatet i den aktuella tabellen. En mer 
sammanfattad och gemensam analys finns i slutet av detta kapitel. 

 

Tabell 1. Fördelning av använda metoder vid problemlösningen, mellan de olika årskurserna  
 och de olika problemuppgifterna 

Uppgift 1 Uppgift 2 

Metod Åk 1 Åk 3 Åk 1 Åk 3 

Sätta upp och lösa ekvation 5 6  2 

Arbeta bakifrån 5 5   

Tolka och lösa grafiskt   6 3 

Gissa och testa svar 2    

Matematiskt resonemang  1 7 8 

Annat    1 
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Både elevgrupper i åk 1 och elevgrupper i åk 3 har använt sig av fem olika metoder totalt vid 
de båda problemuppgifterna. Det är dock inte samma fyra metoder de använt sig av. De 
elevgrupper som på uppgift 2 använt sig av metoden att använda ett Matematiskt resonemang 
förklarade i text hur de tänkt vid sin lösning (se exempel bild 1, s 11). Den grupp i åk 3 som 
vid uppgift 2 använt en annan metod än jag förutspått hade försökt sig på en lösning med 
hjälp av sannolikheter. De räknade fram sannolikheterna för de olika fallen och kom till slut 
fram till sannolikheten för ett en person varken skulle ha glasögon eller tandställning. Denna 
grupp genomförde även en alternativ lösning. 
 
 

 
Bild 1: Elevlösning där metoden Matematiskt resonemang har använts 

 

Det man kan se hos lösningar som klassificerats som Matematiskt resonemang är att de visar 
någon sorts förståelse för problemet. Grupperna har då i ord förklarat hur de tänker och på så 
sätt motiverat sin lösning. Som vi t.ex. ser på bild 1 har de insett att de 5 som bär både 
glasögon och tandställning måste dras bort från antalen i de grupper som endast bär den ena. 
Sen har de kommit fram till att det måste finnas 10 personer som endast har glasögon och 10 
personer som endast har tandställning. Detta för att sedan lägga ihop alla de som har någon av 
dessa för att få hur många personer som varken bär glasögon eller tandställning. 

Metoder korrelerat mot elevernas betyg 
Nedan visar jag på sambanden i de båda årskurserna, åk 1 och åk 3, mellan elevgruppernas 
betyg och deras lösningsmetoder vid problemuppgifterna. De betyg jag har jämfört mot är de 
senast utfärdade i matematik. För eleverna i åk 1 betyder detta matematikbetyget från 
grundskolans åk 9 och för eleverna i åk 3 betyder detta betyget från kursen Matematik C. För 
att få ett förenklat skrivsätt har jag infört kortare beteckningar för de olika betygen, G har fått 
namnet lågpresterande (L), VG har fått namnet medelpresterande (M) och MVG har fått 
namnet högpresterande (H). LL betyder två lågpresterande elever, LM, betyder en 
lågpresterande och en medelpresterande osv. I de fall där jag utelämnat någon eller några 
gruppkonstellationer i tabellen är det helt enkelt så att det inte fanns någon grupp med den 
sammansättningen vid lösningstillfället. 

 

Tabell 2. Fördelningen av de medverkande elevernas betyg i de olika årskurserna 

Betyg Åk 1 Åk 3 

G 4 2 

VG 8 7 

MVG 11 14 
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Studien är gjord i två skilda klasser i olika årskurser med den fördelning av betyg som tabell 2 
visar. De betyg som visas är från senast avslutade kurs i matematik. De väsentliga kursmål för 
de pågående kurserna som de olika årskurserna läser, Ma A respektive Ma D, finns att läsa 
mer om under rubriken Mål för de olika matematikkurserna. 

 

Tabell 3. Sambanden i de både årskurserna mellan gruppernas betyg och deras val 
  av lösningsmetod vid den första problemuppgiften 

Åk 1 Åk 3 

Metod LM LH MM MH HH  LM MH HH 

Sätta upp och lösa ekvation  1  1 3   3 3 

Arbeta bakifrån 1 1 2 1   2 1 2 

Tolka och lösa grafiskt          

Gissa och testa svar  1  1      

Matematiskt resonemang         1 

Annat          

 

Här kan vi se att alla de elevgrupper, från båda årskurserna, som använt sig av metoden att 
Sätta upp och lösa ekvation har minst en högpresterande elev. Bland de grupper som använt 
sig av metoden att Arbeta bakifrån finns de flesta konstellationerna med. Elevgrupperna med 
minst en högpresterande medlem använder alla de metoder som använts av någon grupp vid 
lösningstillfället. Den enda elevgrupp som använt sig av metoden att föra ett Matematiskt 
resonemang vid denna uppgift har två högpresterande medlemmar. Från båda årskurserna ser 
vi att elevgrupperna med två högpresterande medlemmar i stor utsträckning har använt sig av 
att Sätta upp och lösa ekvation. 

 

Tabell 4. Sambanden i de både årskurserna mellan gruppernas betyg och deras val  
 av lösningsmetod vid den andra problemuppgiften 

Åk 1 Åk 3 

Metod LM LH MM MH HH  LM MH HH 

Sätta upp och lösa ekvation         2 

Arbeta bakifrån          

Tolka och lösa grafiskt 1 1 2 1 1   2 1 

Gissa och testa svar          

Matematiskt resonemang  2 1 2 2  2 2 3 

Annat        1  

 

Vid denna uppgift är det ganska stor spridning på lösningarna, dock kan vi se att det endast är 
elevgrupper med två högpresterande som använt sig av att lösa den med hjälp av att Sätta upp 
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och lösa ekvation. De elevgrupper, från båda årskurserna, som har minst en högpresterande 
medlem har främst använt sig av metoden att föra ett Matematiskt resonemang (se exempel 
bild 1, s 11). Det är också värt att notera att metoden att föra ett Matematiskt resonemang är 
framträdande i de elevgrupper som har minst en högpresterande medlem oberoende av 
årskurs. 

Lösningsstrategierna 
Vid klassificering av elevgruppernas lösningsstrategier är det främst struktureringen av 
gruppens lösning som har tagits i beaktande. Det som observerades och uppfattades under 
lösningstillfällena samt information från de uppföljande intervjuerna finns också med som 
bakgrund till klassificeringen. Eftersom Pólyas lösningsschema är så pass komplett och 
innehåller flera av de andra strategierna har jag utelämnat den som enskild rad i tabellen för 
att istället fokusera på mindre delar. 

 

Tabell 5. Fördelningen av använda strategier vid problemlösning mellan de olika årskurserna  
 och de olika problemuppgifterna 

Uppgift 1 Uppgift 2 

Strategi Åk 1 Åk 3 Åk 1 Åk 3 

”Söndra och härska” 4 5 7 8 

Liknande problem 5 6  2 

Rita bilder   6 3 

Arbeta bakåt     

Gissa lösning 2    

Motsägelse     

 

Det vi kan se i denna tabell är att elevgrupper från åk 1 på den första uppgiften främst 
använder strategierna att ”Söndra och härska” och Liknande problem. Dessa två strategier är 
även de enda använda strategierna på uppgift 1 hos elevgrupper i åk 3. På den andra uppgiften 
dominerar strategierna att ”Söndra och härska” tillsammans med att Rita bilder hos 
elevgrupper i åk 1. Den klart mest använda strategin på uppgift 2 hos elevgrupper i åk 3 är att 
”Söndra och härska”. Det ska också nämnas att 2 lösningsalternativ från elevgrupper i åk 1 
hade tecken på att de kan ha använt sig av Pólyas lösningsschema (se en av dessa på bild 2, s 
13). Elevgrupper från åk 1 har använt sig av fyra olika strategier, plus kanske Pólyas, och 
elevgrupper i åk 3 har använt sig av tre olika strategier. 
 

 
Bild 2: Elevlösning där Pólyas strategi kan ha använts 
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Ett av de främsta skälen som ger mig anledning att tro att denna lösning har kommit fram ur 
Pólyas strategi är att jag både hörde och såg denna elevgrupp på nära håll då de genomförde 
sin lösning. Man kunde uppfatta att det första de gjorde var att försöka förstå problemet, då de 
noga läste igenom texten. Sedan valde de mellan ett par olika metoder att lösa problemet på, 
där de till slut enades om en, varefter de genomförde denna metod för att slutligen kontrollera 
sitt svar. Mycket av anledningen till att jag misstänker att de använt sig av Pólya är alltså 
grundad i mina observationer och vad jag hörde under lösningstillfället. 

Strategier korrelerat mot elevernas betyg 
Nedan visar jag på sambanden mellan gruppernas betyg och deras lösningsstrategier i de båda 
problemuppgifterna. De betyg jag har jämfört med är de senast utfärdade i matematik (se 
tabell 2, s 11). För mer specifikationer om detta samt förkortningarna som används för 
gruppindelningarna se under rubriken Lösningsmetoder korrelerat mot elevernas betyg. I de 
fall där jag utelämnat någon gruppkonstellation är det helt enkelt så att det inte fanns någon 
grupp av den sammansättningen vid lösningstillfället. 

 

Tabell 6. Sambanden i de båda årskurserna mellan gruppernas betyg och deras val  
 av lösningsstrategi vid den första uppgiften 

Åk 1 Åk 3 

Strategi LM LH MM MH HH  LM MH HH 

”Söndra och härska” 1  2 1   2 1 2 

Liknande problem  1  1 3   3 3 

Rita bilder          

Arbeta bakåt          

Gissa lösning  1  1      

Motsägelse          

 

Det vi kan se här är att alla elevgrupper, från båda årskurserna, som använt sig av strategin att 
betrakta Liknande problem (se bild 3, s 15) har minst en gruppmedlem som är högpresterande. 
Grupper med minst en högpresterande medlem har främst använt sig av denna strategi. De två 
grupper från åk 1 som visade tecken på att dessutom använda sig av Pólyas strategi var av 
typerna MM och LH (se en av dessa på bild 2, s 13). Vi kan se att elevgrupper med minst en 
högpresterande medlem har använts sig av alla strategier som användes vid lösningstillfället. 
Det är också värt att notera att de två elevgrupper som använt strategin att Gissa lösning har 
en högpresterande i sin grupp. 
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Bild 3: Elevlösning där strategin Liknande problem har använts 

 

I bild 3 kan man klart och tydligt se att de börjar med att sätta det okända till x. Sedan ställer 
de upp den ekvation som de kan uttyda ur problemets text. När denna uppställning är klar så 
löser de ekvationen steg för steg. Användning av denna metod tyder på att elevgruppen känt 
igen problemtypen och de använder sig således av den metod som de brukar använda vid 
sådana problem. I denna studie har metoden att Sätta upp och lösa ekvation alltid använts vid 
strategin Liknande problem. 

 

Tabell 7. Sambanden i de båda årskurserna mellan gruppernas betyg och deras val  
 av lösningsstrategi vid den andra uppgiften 

Åk 1 Åk 3 

Strategi LM LH MM MH HH  LM MH HH 

”Söndra och härska”  2 1 2 2  2 1 5 

Liknande problem        1 1 

Rita bilder 1 1 2 1 1   2 1 

Arbeta bakåt          

Gissa lösning          

Motsägelse          

 

Vi kan se att de grupper från åk 3 som består av två högpresterande elever i stor utsträckning 
har använt sig av strategin att ”Söndra och härska”. Vi kan också se att strategin att Rita 
bilder är mer använd bland elevgrupper från åk 1 än elevgrupper i åk 3. I åk 3 ser vi att 
elevgrupper med minst en högpresterande medlem använt sig av alla förekommande 
strategier. Endast elevgrupper i åk 3 med minst en högpresterande medlem har använt 
strategin Liknande problem. Hos elevgrupper med minst en högpresterande medlem 
dominerar strategin att ”Söndra och härska” oberoende av vilken årskurs grupperna tillhör. 

Sammanfattning av observationer och intervjuer 
Under de uppföljande intervjuerna kom det fram en del intressant information. Jag fick svar 
på en del funderingar som jag haft inför undersökningen samt en del som uppkom vid själva 
genomförandet av undersökningen. Det ska nämnas att detta alltså är tankar och funderingar i 
enstaka elevgrupper och jag kan alltså inte dra för stora slutsatser av dessa. Då jag valde ut 
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vilka elevgrupper jag skulle studera och sedermera intervjua tog jag grupper som satt nära 
lärarens kateder. Detta så att jag på lämpligt avstånd kunde observera utan att elevgrupperna 
skulle bli allt för störda av mig. 

Observation och intervju av elevgrupp i åk 1 
Den grupp som observerades från åk 1 bestod av tre elever. Samtliga gruppens medlemmar 
var tjejer och tillhör kategorin medelpresterande elever. Vid observationerna noterade jag att 
gruppen började med att tolka texten och försöka förstå uppgiften vid båda uppgifterna. Vid 
lösningen av uppgift 1 kom en av gruppens medlemmar fram till att de skulle försöka lösa den 
med hjälp av en ekvation. De hann inte ens påbörja försöket med ekvationslösning innan en 
annan av gruppens medlemmar föreslog att de skulle ”arbeta bakifrån”. Efter en kortare 
stunds diskussion valde gruppen att genomföra den senare av metoderna. När gruppen var 
klar med detta gick de vidare till uppgift 2. 

Som jag nämnde tidigare började gruppen även vid uppgift 2 med att försöka tolka texten och 
förstå uppgiften. Här kommer dom ganska snabbt fram till att de ska rita en bild. Med hjälp av 
denna bild skapas sedan en lösning som dom är nöjda med. Vid observationen av samarbetet i 
denna grupp kan jag nämna att det främst var två av gruppens tre medlemmar som förde 
diskussioner kring de olika problemen och att den tredje medlemmen i hög grad satt tyst och 
försökte hänga med. 

Direkt efter det att eleverna hade lämnat in sina lösningar fick jag chansen att genomföra den 
inplanerade uppföljande intervjun. De frågor jag utgick ifrån finns att läsa under rubriken 
Intervjufrågor. Vid denna intervju kom det fram att de uppfattade det som att det första de 
provat på vid uppgift 1 var att räkna bakifrån och anledningen att de valde denna metod var 
som den ena gruppmedlemmen sa att ”Det var lättast så”. Då jag frågade om de kontrollerat 
sitt svar i uppgift 1 sa en av gruppmedlemmarna ”Oj, det glömde vi visst”. Enligt intervjun 
gav den första uppgiften inte denna grupp några större svårigheter utan de förstod allt ganska 
snabbt. Det ska nämnas att jag likväl observerade en del svårigheter då gruppen kastades 
mellan val av metod och verkställande av någon av dessa. Men detta var inget som gruppen 
ansåg vara en svårighet vid uppgiften. 

Jag fortsatte sedan intervjun med att fråga samma frågor om uppgift 2. Här var de överens om 
att de började med att rita en bild och anledningen till detta var som de sa att ”Det är lättare 
att förstå med bilder”. Deras lösning (se bild 4, s 17) var för mig enkel att förstå och gruppen 
bekräftade min tolkning genom att, på samma sätt som jag tolkat det, förklara det för mig. Vid 
lösning av uppgift 2 erkände de vissa svårigheter där de nämnde att de till en början blivit lite 
lurade av uppgiften men att de med hjälp av bilden hade kommit underfund med hur de skulle 
lösa problemet. Jag slutade med att fråga om de vara vana att arbeta i mindre grupper på 
matematiken och de svarade i samlad ton ”Nej”. På frågan om de brukade jobba i mindre 
grupper i andra ämnen blev svaret ”Ibland”. De kom till slut fram till att de även brukade 
jobba i mindre grupper på matematiken ibland. Men detta var enligt denna grupp inte vanligt 
förekommande. 
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Bild 4: Elevlösning där strategin att Rita bilder har använts 

 

Vid denna lösning kan man lätt se att gruppen löste problemet genom att använda sig av 
bilder. Varje streck i bilden motsvarar en person och där de har nyttjat det som var givet i 
uppgiften samt förstått att de personer som bär både glasögon och tandställning räknas med 
både i gruppen som bär glasögon och gruppen som bär tandställning. Det kan tolkas som 
någon sorts ansats med två mängder som innehåller vissa gemensamma delar. 
Mängdbegreppet i sin matematiska mening är sannolikt inte bekant för dessa elever. Notera 
att det vid inskanning av lösningen föll bort en del streck och bokstäver. 

Observation och intervju av elevgrupp i åk 3 
I åk 3 observerades och intervjuades en grupp bestående av två elever. Båda dessa var killar 
varav den ena är högpresterande och den andra medelpresterande. Under mina observationer 
kom det fram att gruppen börjar med att strukturera upp det som de vet. Det är den ena 
gruppmedlemmen (högpresterande) som pratar från början och när denne sedan slutat tar den 
andre vid och framför sin tolkning. De diskuterar därefter en kort stund och kommer till 
konsensus. Den strategi som de väljer på uppgift 1 är att sätta upp en ekvation som de sedan 
kontrollerar för att göra en mindre ändring. Denna ändring kom till efter det att gruppen läst 
igenom texten i uppgiften igen, med fokus på att förstå vad som menas med uppgiften. Efter 
denna ändring testar gruppen sitt uträknade värde och konstaterar att det stämmer. Då lägger 
de den uppgiften åt sidan och påbörjar funderingar kring nästa uppgift.  

De sätter igång med att lösa uppgift 2 på i stort sett samma sätt, med att strukturera upp 
uppgiftens givna delar. Även här är det den högpresterande gruppmedlemmen som högt läser 
igenom och tolkar uppgiften. Den första idén gruppen får är att de ska försöka lösa 
problemuppgiften med hjälp av sannolikheter. Den ena (högpresterande) försöker förklara för 
den andra hur de ska gå tillväga och efter vissa svårigheter kommer de fram till en lösning 
som de kommer överens om att den stämmer. Nu tar den andra gruppmedlemmen över 
pennan och skriver ner en alternativ lösning, som de kom på under vägen fram till den första 
lösningen. De kontrollerar sitt svar och lämnar in sina lösningar på båda problemuppgifterna. 

Direkt efter att de lämnat in sina lösningar fick jag chansen att prata med elevgruppen i en 
uppföljande intervju. Jag börjar fråga om deras lösning av uppgift 1. Jag undrar varför de 
använde en ekvation för att lösa denna och till svar fick jag ”Vi brukar lösa såna här uppgifter 
så, det är typiskt”. Det framkom även vid intervjun att gruppens två medlemmar hade testat 
sin lösning och att de hade vissa svårigheter med att ställa upp en korrekt ekvation, allt i 
enlighet med de observationer jag gjort.  

Då jag sedermera gick över till att fråga om uppgift 2 var jag nyfiken på deras första 
angreppssätt, att lösa problemuppgiften med sannolikheter. Jag blev inte helt på det klara med 
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deras resonemang men de förklarade att vilken metod man väljer handlar om personlig stil. En 
av svårigheterna gruppen hade var att det var lite svårt att lösa eftersom det var rätt länge sen 
de använde sig av sannolikheter. Då de förklarar den andra lösningen förstår jag bättre hur de 
tänkt och de tyckte också att den lösningen var bättre och som ena gruppmedlemmen sa 
”smartare” men de betonar att man oftast väljer den metod och strategi som kommer till en 
först. 

Även denna intervju avslutades med att fråga lite mer om samarbetet mellan gruppens 
medlemmar. De svarade att de sällan jobbar två och två på matematiken men att det 
förekommer i andra ämnen. De brukar ofta jobba med varandra i andra ämnen och känner 
varandra väl. Hierarkin som jag observerade, med att den högpresterande gruppmedlemmen 
pratade först, verkade de båda vara tillfreds med. 

Sammanfattande analys 
Nedan följer en samlad analys av det insamlade materialet. Jag har först och främst betraktat 
uppgifterna för sig, med lösningsmetoder och strategier, för att sedan knyta ihop säcken 
ytterligare genom att slutligen deklarera mina slutsatser under en egen rubrik. 

Uppgift 1 
Det som man kan se när man betraktar resultatet av uppgift 1 är att elevgrupperna från de 
olika årskurserna inte skiljer sig nämnvärt i vilka lösningsmetoder de använder. Om man ser 
till vilken presterandegrad eleverna som använder de olika lösningsmetoderna har kan man se 
att det är mer varierat mellan vilka metoder som använts i åk 1 än vad det är i åk 3. Man kan 
även se att de grupper som använt sig av att Sätta upp och lösa ekvation har minst en 
högpresterande elev i sin grupp. Detta gäller både i åk 1 och i åk 3 (se tabell 3, s 12). 

I fråga om använda lösningsstrategier vid samma uppgift kan man se att elevgrupperna i åk 1 
har nyttjat fler än elevgrupperna i åk 3. Dock kan man se att det är samma lösningsstrategier 
som är mest frekvent använda i de båda årskurserna. Dessa är strategierna att ”Söndra och 
härska” samt Liknande problem. Tittar man på använda lösningsstrategier kan man även här 
se att det är mer varierat mellan de olika strategierna i åk 1 än i åk 3. Det ska också nämnas att 
lösningsstrategi och lösningsmetod ofta hör ihop, då t.ex. att Sätta upp och lösa ekvation tyder 
på att elevgruppen har känt igen problemtypen och löst detta på det sätt som de är vana vid. 
Det betyder således att de placerats in i strategin Liknande problem. 

Uppgift 2 
Om man börjar med att se till vilka lösningsmetoder som de olika elevgrupperna har använt 
sig av vid denna uppgift, kan man se att det här är elevgrupperna från åk 1 som använt sig av 
ett mindre antal och elevgrupperna från åk 3 som har ett bredare spektrum av lösningsmetoder 
(se tabell 1, s 10). Den mest använda lösningsmetoden vid uppgift 2 i de både årskurserna är 
metoden att föra ett Matematiskt resonemang. Denna lösningsmetod är tätt följd av att Tolka 
och lösa grafiskt hos elevgrupper åk 1. Ser man till hur det är med använda lösningsmetoder 
korrelerat mot gruppmedlemmarnas betyg kan man se att det i åk 1 inte verkar finnas något 
direkt samband mellan de olika gruppernas valda lösningsmetod och deras presterandegrad 
(se tabell 4, s 12). Detta eftersom de olika lösningsmetoderna har använts av många olika 
gruppkonstellationer. T.ex. har elevgrupper i åk 1 från LM till HH använt sig av 
lösningsmetoden att Tolka och lösa grafiskt. Tittar man på använda lösningsmetoder vid 
uppgift 2 i åk 3 kan man se att det även här är ganska spritt mellan vilken lösningsmetod som 
används i de olika gruppkonstellationerna (se tabell 4, s 12). Det man dock kan urskilja är att 
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den metod som elevgrupper från båda årskurser, med minst en högpresterande medlem, 
främst har använt sig av är metoden att föra ett Matematiskt resonemang. 

Om vi sedan ser på använda lösningsstrategier vid uppgift 2 kan man se att det i åk 1 är 
ganska jämnt fördelat mellan strategin att ”Dela och härska” och att Rita bilder. I åk 3 ser 
man att den klart mest använda lösningsstrategin är att ”Dela och härska”. Liknande som i 
vilka lösningsmetoder som grupperna använde sig av vid denna uppgift kan man också se att 
det är ganska jämn spridning av använda lösningsstrategier mellan de olika 
gruppkonstellationerna (se tabell 7, s 15). Det är alltså svårt att genom detta göra några direkta 
kopplingar mellan vald lösningsstrategi och elevgruppernas betyg inom de separata 
årskurserna. Det man dock kan se är att elevgrupper, från båda årskurserna, i stor utsträckning 
använt sig av metoden att ”Söndra och härska”. Denna strategi är också dominerande vid 
grupper med minst en högpresterande medlem, oavsett vilken årskurs grupperna tillhör. 

Slutsatser 
Om man ser till båda uppgifterna tillsammans kan man se att det är olika lösningsmetoder och 
strategier som är mest använda vid de olika uppgifterna. Detta kan förklaras av uppgifternas 
skilda karaktär. Studien visar inga stora skillnader mellan de olika årskurserna i vilka 
lösningsmetoder och strategier som de använder flitigast. Ser man till hur många 
lösningsmetoder som årskurserna har använt sig av ser vi att elevgrupperna i åk 1 har använt 
fem olika metoder sammanlagt vid de båda problemuppgifterna och elevgrupperna i åk 3 har 
också använt fem olika metoder. Man kan alltså inte se någon skillnad här.  

Ser vi på vilka lösningsstrategier som de använder är det inte heller här några skillnader i 
antal då elevgrupper från båda årskurser använt sig av tre olika strategier. Det blir däremot 
mer intressant när man ser till vilka typer av elevgrupper som använt sig av de olika 
metoderna och strategierna. Vad man kan se är att val av lösningsmetod och strategi vid 
matematisk problemlösning snarare har kopplingar till betyg hos eleverna än till årskursen de 
går i (se t.ex. tabell 3, s 12 och tabell 6, s 14). 

I fråga om val av lösningsmetoder och strategier visar denna studie alltså inte på några direkta 
skillnader mellan årskurserna. Det skiljer sig inte heller mellan antalet använda metoder och 
strategier mellan årskurserna. Det som studien däremot visar är en tendens att det finns 
kopplingar mellan betyget i matematik och val av metod och strategi som elevgrupperna 
använder. Det finns, i någon mening, en början till ett mönster som pekar på att elevgrupper 
med samma eller liknande betyg väljer likadana metoder och strategier vid matematisk 
problemlösning. Det man också kan se i detta fall är att elever med bra betyg i matematik 
verkar ha ett större spektrum av lösningsmetoder och strategier (se t.ex. tabell 4, s 12 och 
tabell 7, s 15). Det är i enlighet med antagandet att en god matematisk problemlösare förfogar 
över fler metoder och strategier än en mindre god problemlösare. Det finns alltså fler likheter 
i val av strategier och metoder med avseende på vilka betyg som elevgrupperna har än vad 
man kan se mellan de olika årskurserna. 
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Diskussion 
När man ska göra en studie av, i huvudsak, kvalitativ karaktär kan det vara bra att tänka på att 
det kanske inte är möjligt att generalisera utifrån resultatet. Detta är en fallstudie som visar på 
hur det ligger till i ett specifikt fall. I detta fall är det mellan elever på NV-programmet i åk 1 
och åk 3 som går på en gymnasieskola i Västerbotten. Det är för den delen inte sagt att det är 
mindre intressant att försöka se mönster och tendenser i resultatet. Jag använde mig av flera 
metoder för att samla in data och dessa finns med som komplement till varandra och de ger 
tillsammans en ganska bra bild av verkligheten i just detta fall. Denna studie har medfört en 
del svårigheter också, dessa diskuteras närmare under en senare del av diskussionen. 

De tendenser och mönster som jag tycker mig kunna urskilja ur resultatet är kanske inte de 
som jag på förhand trodde. Jag hade någon uppfattning att det skulle skilja sig mer mellan 
årskurserna i hur eleverna attackerar matematiska problem. Det var med viss förvåning som 
jag upptäckte att det verkar finnas större skillnader mellan eleverna i en årskurs om man tittar 
till elevernas betyg i ämnet matematik istället. Hur kan det komma sig att det är så? Kan det 
vara så att elever som är duktiga i matematik, har bra betyg i ämnet, känner sig så pass trygga 
i sin matematik att de kan välja och vraka mellan olika metoder och strategier när de ska lösa 
matematiska problem? Det är inte omöjligt att det ligger till på det viset. Eller kanske är det så 
att elever som inte har det högsta betyget tänker på ett annat sätt när de ska lösa matematiska 
problem?  

Tittar man i betygkriterier för betyget MVG inom matematikämnet (Skolverket 2000b och 
Skolverket 2000c) så pratar man med ord som att eleven ska kunna tolka, analysera, använda 
generella metoder, värdera och jämföra olika lösningar osv. Om man betraktar kriterier för 
betyget G i dessa matematikkurser kan man se ord som att eleven ska kunna använda lämpliga 
metoder, skilja gissningar från givna fakta, lösa problem i ett steg osv. Det handlar alltså om 
någon sorts djupare kunskaper inom ämnet då man ska uppnå betyget MVG. Då man som 
elev med betyget G kan klara sig med att lära sig att använda en lämplig metod ska en elev 
med betyget MVG kunna använda generella metoder och värdera och jämföra med andra 
metoder. Så det kanske inte är så konstigt att jag fick det resultat jag ändå fick? 

Varför fick jag inga skillnader i antal använda lösningsmetoder och strategier mellan de olika 
årskurserna då? Om man funderar kring det kan man komma fram till att bara för att eleverna 
eventuellt har fler metoder och/eller strategier behöver dessa inte komma till användning i 
denna studie. Kanske är det så att elever, både i åk 1 och åk 3, har använt sig av de metoder 
och strategier som de anser vara lämpligast. Jag gav ju trots allt ingen information att 
elevgrupperna skulle lösa uppgifterna på flera sätt. Dessutom kanske en sådan jämförelse 
skulle lämpa sig bättre att göra vid ett större urval, kanske från olika studieinriktningar. Något 
som man däremot kan se vid denna studie är att det verkar som att elever med bra 
matematikbetyg har använt sig av fler lösningsmetoder och strategier. Dock kanske det blir 
lite väl litet antal som tillhör de grupper med lägre matematikbetyg för att generalisera för 
mycket (se tabell 2, s 11).  

Svårigheter 
När idén till denna studie först väcktes funderade jag mycket kring vilken eller vilka uppgifter 
som kunde vara lämpliga att använda vid genomförandet av studien. Det är min uppfattning 
att valet av uppgifter är av yttersta vikt när man ska genomföra en studie av denna karaktär. 
Det var den enskilt viktigaste motiveringen till att jag genomförde pilotstudier av de båda 
uppgifterna. Valet av uppgifter var kanske det svåraste och absolut viktigaste momentet vid 
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denna studie. Visst finns det mycket annat som också var svårt, men det känns som att valet 
av uppgifter är hela tiden med och påverkar studien. Med det i tankarna är det nog just detta 
val som jag ser som mest kritiskt. När jag väl valt uppgifter och testat dessa var det dags för 
att genomföra själva studien. Det som då måste tas i beaktning är i vilka klasser och på vilken 
skola jag ska genomföra dessa. Här valde jag att göra det på klasser som går på NV-
programmet. En anledning till detta är att de läser matematik obligatoriskt hela vägen fram till 
näst sista terminen i åk 3. På så sätt har det inte skett någon utgallring av elever som kan ske 
om man väljer att göra studien på något program som inte har matematik obligatoriskt under 
dessa terminer och år. Alltså borde jag ha erhållit ett helt spektrum av elever i studien med 
olika presterandegrad. Detta är kanske inte hela sanningen dock, då elever som går på NV-
programmet traditionellt är duktiga och starka i matematik som ämne. Detta visas även av 
betygen som eleverna har med sig från tidigare kurser (se tabell 2, s 11). 

Något som också är svårt är att det är små antal på de data jag samlat in. Jag har enbart gjort 
studien i två klasser där endast en grupp ur varje klass observerades och intervjuades. 
Dessutom används bara två uppgifter och detta ger ett begränsat underlag. Fler uppgifter, 
klasser, observationer och intervjuer hade gett mer tyngd åt arbetet. Den främsta anledningen 
till att jag inte genomförde en större studie är att tiden inte räckte till. 

En annan sak som kanske alltid mer eller mindre är ett problem när man ska genomföra en 
studie av något slag är det faktum att jag som ska genomföra studien kommer med mina 
tankar och mitt antagande om ett visst utfall. Det man då måste tänka på blir att hela tiden 
vara medveten om detta och försöka motverka att det påverkar. Kanske kan man låta andra 
titta på det resultat och den analys man gjort för att se om även de ser samma saker som en 
själv? Alternativt kan man själv kritiskt granska sitt resultat och tänka i banor kring vad man 
själv trodde innan och om man har vinklat resultatet åt ett eller annat håll. En annan sak som 
kan vara svårt att undgå är det att jag som genomför studien, gav mina instruktioner och även 
var närvarande i klassrummet vid det specifika tillfälle då eleverna löste uppgifterna.  

Det är svårt att veta hur mycket det påverkar eleverna att en, för dem, okänd person kommer 
till deras klassrum med två uppgifter som han vill att de ska lösa. Dessutom vill denna okända 
person veta lite mer om hur vissa av eleverna löste problemen, vad som var svårt med dem 
samt hur de tänkte i sin lösning. Är eleverna inte vana att prata matematik kan det känns lite 
olustigt eller kanske konstigt att förklara sin lösning. Denna ovana kanske inte heller är något 
som man ska vara rädd för. Däremot kanske det är så att skolan bättre måste fostra eleverna 
till att förklara sina lösningar både i tal och i skrift.  

I kursplanen (Skolverket, 2000a) för ämnet matematik finns nämnt att elever ska kunna tolka, 
använda och förklara sig på ett matematiskt språk. De ska också utveckla en förmåga att föra 
matematiska resonemang och kunna redovisa sina tankar och tankegångar både skriftligt och 
muntligt. Min uppfattning är att det finns en hel del brister inom detta område. 

Elevgrupperna skriver inte ner allt 
Något som visade sig vara ganska svårt i en del fall, trots att jag uttryckligen sade att de skulle 
skriva ner ett förslag på lösning samt att de inte fick sudda vägen dit, var att tolka lösningarna. 
Kanske är det så att min uppmaning till att inte sudda även gav en negativ aspekt - att de inte 
skrev ner lika mycket? Men den stora massan av deltagare gjorde enligt mina förväntningar 
ändå ett bra jobb och elevgrupperna var i de flesta fall duktiga på att, i alla fall försöka 
förklara sig och sina vägar mot lösning. Dock kan jag säga att jag vid närmare eftertanke 
kanske borde ha lagt mer fokus på de efterföljande intervjuerna och observationerna istället 
för att förlita mig på gruppernas lösningsförslag. Det verkar vara ganska hårt inrotat i skolan 
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att det är svaret på en uppgift som är det viktigaste och vägen dit är inte av lika stort värde. 
Fler intervjuer hade förmodligen gett mig mer kött på benen när jag sammanfattat studiens 
resultat. Dock tar intervjuer ganska mycket tid och det var inte något som jag haft i överflöd 
under detta arbete. 

Som jag diskuterat tidigare tycker jag mig se en hel del brister i fråga om elevernas förmåga 
att förklara sina lösningar både i tal och i skrift. I denna studie ligger fokus på den skriftliga 
delen. Detta medförde ytterligare problem när jag skulle uttyda vilken eller vilka strategier 
som en elevgrupp använt sig av, särskilt då jag fick in en del väldigt sparsamma lösningar (se 
exempel bild 5, s 22). 
 
 

 
Bild 5: Elevlösning där gruppen gav väldigt sparsam lösning 

 

Som man kan se i bild 5 så ger lösningen inte så mycket information om vilken strategi som 
gruppen använt sig av. Det som visas här var, förutom elevernas namn, det enda som denna 
grupp lämnade in på denna uppgift. Man kan anta att de förstått att de som bär både glasögon 
och tandställning också finns med i grupperna som bär den ena. Att de därmed har dragit bort 
dessa från de det sammanlagda antalet man får om man lägger ihop dem som bär glasögon 
med dem som bär tandställning. Dock blir det mer eller mindre grova antaganden när 
lösningarna ser ut på detta sätt. 

Arbetet i grupp 
När det handlar om att lösa matematiska problem i grupp finns det ett antal aspekter att ta i 
beaktning. Det är många saker som påverkar och vissa delar kanske mer eller mindre har 
försummats vid denna studie. Jag lade väldigt liten vikt vid hur grupperna såg ut, de fick 
själva välja vem de ville arbeta med och de löste ofta uppgifterna som de redan satt i sina 
bänkar. Vissa menar att om variationen mellan deltagarna i gruppen är stor så kommer detta 
troligen att stimulera interaktionen mellan gruppens medlemmar. Men är en stimulerad 
interaktion mellan gruppmedlemmarna en garant för att de löser problemen på ett bättre sätt? 
Nej kanske inte, men möjligen kan elevgrupper som är heterogena, vad gäller betyg, lära sig 
mer av varandra än om man tillhör en betygshomogen elevgrupp? Det är en fråga som är svår 
att besvara här då denna studie inte hade fokus på det.  

Lärande sker hos eleverna själva och det kan ibland vara svårt att se om och hur lärande har 
skett. Det är ett av de stora dilemman som man ställs inför som blivande lärare, hur kan man 
veta/förstå att lärande har förekommit? Det kanske man alltid kommer att vara tvungen att 
gissa sig till, men inlämnade uppgifter, prov och portfolio kan vara ett sätt att få reda på om 
lärande har ägt rum. En annan möjlighet är att ge eleverna mer tid och plats att diskutera 
matematik och dessutom betona att det inte alltid är svaret på en uppgift som är viktigast utan 
kanske hellre vägen fram till svaret. 

Vad som påverkar detta lärande är också alltid en svårighet att ta i beaktning. Det som är bra 
för en elev kan vara rena pinan för en annan. Men något som jag konstaterat är att om man 
som elev eller student hittat en väg som fungerar för en själv, kan man tjäna mycket på att 
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följa den vägen. Må det vara att arbeta med en klasskamrat, arbeta hemma själv eller sitta och 
diskutera i större grupper. Trivs man bra i större eller mindre grupper får man försöka lära sig 
i vilken typ av grupper man själv lär sig bäst. Kanske är det i väldigt homogena grupper, vad 
gäller kön, betyg eller klass. Kanske passar man bättre i väldigt heterogena grupper, vad gäller 
någon eller några av dessa delar. Eller är det så att man ligger någonstans mitt emellan och i 
vissa fall eller i vissa delar vill arbeta med homogena grupper eller heterogena grupper. 
Mycket handlar nog om vad man själv upplever som bra och hur man själv lär på bästa sätt. 

Att uttyda använd strategi 
Då det var dags för mig att gå igenom resultat av uppgifterna och försökta tyda vilken eller 
vilka strategier som elevgrupperna använt sig av, var det verkligen dags att gnugga geni- 
knölarna. Hur skulle jag få veta vilka strategier de använt sig av? I någon mening gör väl 
eleverna alltid upp en plan som de sedan genomför? Därmed inte sagt att det måste handla om 
att de använt Pólyas problemlösningsstrategi. I och med denna svårighet har jag på ett antal 
ställen tagit med några elevlösningar så att läsaren kan se hur jag har tänkt och resonerat kring 
de lösningar som jag fick in. Elevlösningarna med kommentarer finns att beskåda i tidigare 
delar av detta arbete. 

Trots att jag bara besökte två klasser från varsin årskurs fick jag in en hel del material att 
arbeta med i form av de olika lösningarna samt observationer och intervjuer. Det jag känner, 
så här mot slutet av studien, är att det nog skulle vara bra om jag hade hunnit med fler 
uppföljande intervjuer då dessa var av mycket stor hjälp vid klassificeringen av använda 
lösningsmetoder och strategier. Det har i vissa fall varit svårt att uttyda vilken eller vilka 
lösningsstrategier som en elevgrupp har använt sig av. Svårast var det i de fall där någon 
elevgrupp givit väldigt sparsamma lösningar med väldigt lite förklarande text till vad och hur 
de gjort (se bild 5, s 21). Någonstans kan man ändå säga att observationerna och intervjuerna, 
även fast jag inte intervjuade fler, gav mer kött på benen i många fall ändå. Hur kan då detta 
komma sig? Ja, då jag fick en förklaring till hur en viss elevgrupp tänkte vid en viss lösning 
kan man tänka sig att jag får en inblick i hur elever i den årskursen tänker. Självklart kan jag 
inte generalisera och säga att alla som gjort en likadan lösning tänker på samma sätt bara för 
att en elevgrupp tänkt på ett visst sätt vid en sådan lösning. Det är inte det jag menar, men 
observationerna och intervjuerna har ändå varit av stort värde vid klassificeringen. Jag fick i 
alla fall in några elevers tankar om deras lösningar på problemen. Hade mer tid funnits hade 
jag kunnat göra och sammanställa fler intervjuer. 

Elevsamarbetet 
Vid inledningen av denna studie hade jag en önskan att även undersöka huruvida samarbetet 
elever emellan, vid matematisk problemlösning, utvecklas under gymnasieåren. Dock var jag 
tvungen att lämna denna önskan vid just en önskan då jag knappast fick in några direkta bevis 
för det ena eller det andra. De elevgrupper som jag vet mest om vad gäller samarbete mellan 
medlemmarna i gruppen är de som jag genomförde observationer av och uppföljande 
intervjuer med. Den tendens jag tyckte mig se var att elevgruppen i åk 1 pratade rätt mycket 
samtidigt och hjälptes åt med alla delar av problemlösningen. Detta till skillnad från 
elevgruppen jag observerade i åk 3, som visade mer på att de jobbade i skift. Med det menar 
jag att de lät den ena förklara och lyssnade på denne för att sedan förklara sin syn på det hela 
och tillsammans komma fram till någon form av enighet.  

Båda grupperna påstod att de inte jobbade speciellt mycket i mindre grupper i matematik, men 
att det förekom mer i andra ämnen. Rent spekulativt kan jag väl säga att jag tror att det även 
om de inte brukar jobba så mycket tillsammans i just matematik kan ha stor betydelse att 
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eleverna känner varandra bättre efter nästan 2 ½ år än efter bara ½ år. Kanske har det att göra 
med personlig mognad eller kanske är det för att eleverna i åk 3 känner varandra bättre? Med 
mitt underlag verkar samarbetet ändå flyta på bättre i åk 3. En annan aspekt på detta kan vara 
att eleverna under gymnasieåren lär sig vem eller vilka som de samarbetar bäst med, något 
som kan vara svårt att veta redan i åk 1. 

Förslag på fortsatt forskning 
Den studie som jag nu fullbordat är inte utförd på ett stort antal elevgrupper i flera olika 
klasser och jag tycker att det skulle vara intressant att göra en liknande studie av kvantitativt 
mått. Dessutom känner jag att det skulle vara bra om någon skulle genomföra en liknande 
studie men att försöka ge mer tid och plats åt fler uppföljande intervjuer. Som jag nämnt 
tidigare var dessa till stor hjälp vid klassificeringen av vilka lösningsmetoder och strategier 
som elevgrupperna använt sig av. Visst är intervjuer mer tidskrävande än skrivet material, 
men de lösningar som jag fick in tog också en del tid att tolka och sammanställa. 
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Bilaga 1 
 

Information inför problemlösningen 
Mitt namn är Petter Forslund och jag är en student från Umeå Universitet. Jag läser till 
gymnasielärare i matematik och datavetenskap och håller just nu på med ett examensarbete 
som handlar om problemlösning. Ni kommer snart att få två stycken problemuppgifter att lösa 
två och två. Skriv, så gott ni kan, ner det ni säger när ni resonerar er fram till en eventuell 
lösning. Jag vill också att ni skriver ner och förklarar varje steg ni tar på väg mot en lösning, 
även de vägar som inte leder fram till någon lösning vill jag att ni låter vara kvar på papperet. 
Sudda inget! 
 
Efter att jag fått in era lösningar kommer jag att göra vissa jämförelser av lösningsstrategier 
och metoder, mellan er klass och en annan klass. Jag kommer även att göra vissa jämförelser 
av strategier och metoder mot era betyg. När jag presenterar resultatet kommer jag att göra 
detta avkodat så att ingen kommer att kunna urskilja vem som är vem. 
 
Lycka till med uppgifterna! 


