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hur eleverna i två femteklasser visar sin problemlösningsförmåga. För att konkretisera 

syftet har vi formulerat en forskningsfråga: Hur hanterar eleverna 

problemlösningsprocessen i matematiska diskussioner. Metoden för att undersöka 
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Förord 

Matematik är något som länge varit intressant för oss båda. Att utmanas av spännande problem och 

hitta egna lösningar för att komma fram till svaret. Att hitta mönster och samband där ingen annan 

ser dem. Denna glädje för matte är något vi gärna vill föra vidare till våra framtida elever. Vi har båda 

haft som intention med våra examensarbeten att bidra med något betydelsefullt. Något som vi båda 

reagerat på när vi varit ute i praktiken är matematikundervisningen, hur enformig den kan vara. Vårt 

mål med lärarutbildningen är att bli de bästa lärarna som vi kan bli. Därför är det viktigt för oss att 

ständigt vässa våra didaktiska kunskaper. Att bedriva matematikundervisning är inte samma sak som 

att lära ut de vanligaste tillvägagångssätten för att lösa olika uppgifter. Vi vill att våra elever ska få 

riktig förståelse för matematik. Vi har med detta i ryggsäcken valt att fördjupa oss i 

matematikdidaktik.  

Vi vill även passa på att tacka våra oerhört engagerade handledare för all hjälp under arbetets gång, 

men även våra kamrater i klassen som läst och gett respons på arbetets delar.  

Egna lärdomar 

Frej 

Att få forska om didaktiska frågor i ämnet matematik kan stundvis vara lika spännande som att läsa 

en rafflande roman. Våra val av ämnen, i examensarbete ett och två, har hela tiden präglats av vad vi 

finner mest intressant. Innan denna studie hade jag en stark känsla av att jag inte ville att min 

matematikundervisning enbart skulle vara läroboksstyrd. Men jag visste inte varför. Idag har jag 

mycket kunskap om fördelarna med att släppa taget om boken och att tillsammans lösa komplexa 

uppgifter. Det kommer att hjälpa mig att bli en bra lärare och även i kontakten med nyfikna föräldrar. 

Resultatet av denna studie tar jag med mig i min lärarroll. Undervisning i problemlösning ska kretsa 

kring elevernas förståelse och det är viktigt att ha tålamod när man introducerar nya arbetssätt för 

eleverna. Skulle min framtida Co-teaching-kollega inte hålla med om mina didaktiska val, har jag 

gott om argument på lager!  

Att försöka skriva en vetenskaplig studie med allt vad det innebär, har varit en tuff resa. Även om jag 

har ett examensarbete i ryggen, var jag inte helt säker på hur de olika delarna skulle presenteras. Idag 

däremot känner jag med betydligt tryggare. Genom att ha genomfört en studie på det här viset har jag 

fått en inblick i den vetenskapliga världen ur ett forskarperspektiv. Det kommer förhoppningsvis 

hjälpa mig att kunna navigera i mina framtida forskningssökningar och att förhålla mig kritisk till 

innehållet. 

Robert 

Matematik har varit ett ämne som jag tyckte om redan som liten, att kunna se logiken hur någonting 

fungerade var något väldigt givande. Att arbeta med problemlösning på något sätt var alltid något 

som låg mig lite extra varmt om hjärtat, när det gick att hitta den där lösningen på problemet som 

man funderat på under en längre tid. I min framtida lärarroll vill jag bygga vidare på elevers 

nyfikenhet att lösa matematiska uppgifter och det verkar som ett av de bästa sätten att göra detta är 

att ofta utgå ifrån något annat än matematikboken, som de så ofta annars får utgå från. Att som ny 

lärare säga åt elever som alltid har arbetat i en matematikbok att de inte längre i samma utsträckning 



   

 

 

 

ska göra det kan bli problematiskt, elever och även föräldrar kan vara frågande till en början, men 

förhoppningsvis kan de se fördelarna efter ett tag. Matematik kan vara riktigt roligt! 

 

Själva arbetet vi nu har slutfört har både varit väldigt intressant och givande, men även en tuff och 

utmanande väg. Jag har nu fått mer kunskap om hur den här typen av arbeten kan gå till och 

förhoppningsvis kan denna kunskap användas för att antingen göra ytterligare ett arbete inom 

området. Alternativt läsa andras arbeten och ta del av dem och på så sätt utveckla min och mina 

arbetskollegors kunskap. 
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1 Inledning 
Lärande genom problemlösning utvecklar elevers matematiska förståelse då problemlösning kräver 

förståelse om olika begrepp och hur detta kopplar ihop olika sorters kunskaper (Lester och Lambdin, 2007). 

Genom att lösa matematiska problem utvecklar eleverna nya sätt att tänka, de blir mer nyfikna, lär sig att inte 

ge upp så lätt och får en större tilltro till sin egen förmåga vid okända situationer (National Council of 

Teachers of Mathematics, 2000). Problemlösning har varit en central del av matematikundervisningen i 

Sverige sedan Läroplanen 80 trädde i kraft (Skolöverstyrelsen, 1980). Genom läroplanen 80 blev även 

problemlösning ett eget huvudområde i det centrala innehållet. Numera står det i Läroplanen för grundskola, 

förskolan och fritidshemmet 2017 (Skolverket, 2017, s. 60) att elever i årskurs 4-6 ska utveckla “strategier 

för matematisk problemlösning i vardagliga situationer”. Problemlösning är därför en viktig del av elevernas 

matematikundervisning.  

Det finns dock tecken på att problemlösning har en förhållandevis liten roll i ämnet matematik i dagens 

grundskola. I Skolinspektionens (2009) granskning av matematikundervisningens kvalitet framkom det att 

90% av arbetet i läroböcker handlar om att imitera förbestämda procedurer. Andra kvaliteter exempelvis 

resonemangsförmåga och problemlösningsförmåga, förekom 9-14%. Nationellt centrum för 

matematikutbildning (NCM, 2010) redogör för samma granskning och tillägger att om elever arbetar med 

andra läromedel, exempelvis lösa arbetsblad, är det fortfarande 64% av arbetet som går ut på att imitera 

procedurer. Denna läromedelsstyrda undervisning tar upp 59% av matematikundervisningen i den svenska 

grundskolan. Under en lektion på 50 minuter lämnar detta arbetssätt tillsammans med lärarledda 

genomgångar i snitt fem minuter till diskussion inom större elevgrupper (NCM, 2010). Konsekvensen blir 

att elever får för lite utrymme för att öva på de övriga förmågor som kursplanen förespråkar, däribland 

problemlösningsförmågan. 

Även Boaler (2011) pekar ut brister i den läroboksstyrda undervisningen och vill att lärare i större 

utsträckning ska undervisa i problemlösning. Boalers forskning visar att elever tror att de förstår lärarens 

genomgångar eftersom läraren har förklarat, men trots att eleverna repeterar innehållet flera gånger i sina 

arbetsböcker, är det ändå inte säkert att de uppnått förståelse (Boaler, 2011). Boaler tillägger att vad eleverna 

behöver för att få förståelse för matematik är inte mängder med repetitiva uppgifter, utan snarare 

problemlösningsuppgifter som eleverna tillsammans kan diskutera. Det går även att arbeta med 

problemlösning enskilt, men genom att diskutera innehållet får eleverna en djupare insikt i vad matematik 

faktiskt är och hur man kan kommunicera med det (Boaler, 2011). I början av grundskolans läroplan redogörs 

målen för elevernas skolgång, där står bland annat att eleverna ska ges möjligheter till gemensamt lärande 

(Skolverket, 2017). 

Skolverkets lägesbedömning (2009) har gett forskare möjlighet att göra ämnesdidaktiska analyser för att hitta 

förklaringar till de sjunkande resultaten i ämnet matematik. Resultatet visar att barn tidigt i grundskolan övar 

in felaktiga strategier och fortsätter använda dessa strategier under skolgången. Schoenfeld (1985) berättar 

att varje individ samlar på sig strategier för att angripa matematiska problem. De strategier som de anser 

fungerar väl fastnar och blir en del av individens repertoar av strategier. Om lärare i tidiga årskurser hade 

kunnat berätta vilka strategier som är de effektivaste och mest anpassade till varje specifikt område, hade 

mycket besvär besparats. Schoenfeld (1985) visar dock bevis för att detta inte är möjligt. Det går inte att lära 

in en effektiv repertoar av strategier. Individen behöver få erfarenhet av att använda varje strategi flera 

gånger. För att lära sig strategier behövs identifiering av strategierna och sedan träning på att använda dem 

(Schoenfeld, 1985) 



  

 

2 

 

Ett byte av arbetssätt kan vara svårt för många lärare. För att börja med en ny sorts undervisning behövs 

kunskap om hur undervisningen kan bedrivas. Exempelvis behöver lärare både konkreta exempel och 

specifika idéer om hur arbete med problemlösning kan utföras i praktiken (Lester & Lambdin, 2007). 

Ahlström (1996) redogör för läroplan 80, där Skolöverstyrelsen varnar för att det inte går att lära elever att 

planera sina lösningar av uppgifter och redovisa dem tydligt, om man inte tillämpar arbetssätt som kräver 

detta. 

Sammanfattningsvis saknar elever tid som är utsatt till problemlösning. Under en 50 minuters lektion 

disponeras generellt sett endast fem minuter till problemlösning i grupp. Elever i skolan idag arbetar mest 

med att imitera procedurer och får inte tillräckligt med träning för att utveckla sin problemlösningsförmåga. 

Forskning visar på att det inte går att lära ut problemlösningsstrategier genom att endast presentera dem för 

eleverna, utan en stor mängd träning behövs för att uppnå förståelse. Lärare behöver också kunskap i 

problemlösning för att kunna förbättra elevernas problemlösningsförmåga. 

 

1.1 Syfte och frågeställning: 

Syftet med studien är att utreda hur eleverna i två femteklasser visar sin problemlösningsförmåga. 

Frågeställning: Hur hanterar eleverna problemlösningsprocessen i matematiska diskussioner? 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden kommer forskarnas definition av problemlösning förklaras för att sedan beskriva den definition 

av problemlösning som kommer använda i resterande arbete. Fortsättningsvis kommer 

problemlösningsprocessen beskrivas, vilket är hur arbetsprocessen kan läggas upp för elevens arbete med 

problemlösning. Forskare visar på olika sätt att förklara hur de anser att elever bäst arbetar med 

problemlösning. Fyra forskares syn på problemlösningsprocessen kommer presenteras och bakgrunden 

kommer senare avslutas med en förklaring av förutsättningen för att arbeta med problemlösning i grupp, 

nämligen samarbete.  

2.1 Problemlösning 

Problemlösning är ett omdiskuterat ämne inom forskningsvärlden. Forskare har olika syn på vad 

problemlösning är och hur elever ska arbeta med detta. I denna studie kommer olika forskares syn på 

problemlösning presenteras för att ge djupare inblick och förståelse för problemlösning och studiens innehåll.  

Stylianou (2011) jämför i sin forskning hur experter och elever presenterar sina lösningar i arbetet med 

problemlösningsuppgifter. Att kunna presentera sina lösningar är en central del inom problemlösning, elever 

har dock ofta svårigheter för detta. Stylianou (2011) beskriver att elevers presentationer inte skiljer sig 

mycket från hur experter gör, men skillnaderna har en viktig didaktisk implikation. Dessa skillnader kan 

lärare betrakta som pedagogiska riktlinjer i hur de kan stötta elevernas utveckling. Experter och elever 

presenterar båda sina lösningar som ett verktyg för att uppnå förståelse, för att utforska, för att dokumentera 

och därigenom få en bättre överblick över problemlösningsstrategier. I sociala sammanhang används 

presentationen ofta som ett verktyg för att skapa samförstånd av innehållet, både för experter och elever. 

Skillnaden, förutom komplexiteten, är att elever vill vara konkreta och experter strävar efter abstrakta 

presentationer. Stylianou (2011) uppmanar lärare till att ge elever en bred repertoar av strategier som de kan 

använda i sina presentationer av problemlösningar. Schoefeld (1985) delar inte samma åsikt beskriver hur 

det går att tänka matematiskt och hur lärare kan hjälpa elever att göra det. Schoefeld (1985) är noga med att 

förklara att lärare inte kan lära ut strategier och tro att eleverna ska kunna använda dem utan menar att elever 

behöver träna in strategier och se behovet av varje specifik strategi. 

Mouwitz (2007) förklarar i sin forskning att det är svårt att definiera problemlösning. En elev kan uppleva 

en uppgift som ett problem samtidigt som andra elever ser det som en enkel uppgift där det räcker att använda 

enkla standardmetoder. Elever behöver alltså stöta på ett problem som på något sätt är främmande för dem, 

vilket tvingar eleven till att använda kreativa lösningar för att lösa problemet.  Med kreativa lösningar menar 

Mouwitz (2007) att elever använder sina teoretiska kunskaper och metoder på ett sätt som går utöver det 

standardmässiga. Uppgiftens karaktär behöver inte vara helt ny för eleven men den måste utmana. Unenge 

och Wyndhamn (1988) bygger vidare på begreppet problem och nämner då att det inte får finnas en färdig 

rutin för att kunna lösa problemet samt att det krävs ett eller flera lösningsförsök för att slutföra uppgiften. 

Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) har en annan tolkning. De menar att det finns två olika sorters 

problem där uppgiftens öppenhet är skillnaden. Det finns exempelvis problem med enbart en lösning som då 

genererar ett svar samtidigt som det finns problem som har flera olika lösningar och ett eller flera svar. 

Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) betonar dock att ett bra problem är ett sådant som elever kan hitta 

olika lösningar för att slutföra uppgiften. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) beskriver i boken  Rika 

matematiska problem sin definition av problem och har då tre kriterier. Dessa är att personen vill och behöver 

lösa problemet, att personen ifråga inte på förhand har en given procedur för att kunna lösa uppgiften samt 



  

 

4 

 

att det krävs en ansträngning av personen för att lösa problemet. Även Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz 

(2000) skriver att elever som ska lösa problem måste vara villiga att försöka hitta en lösning. Problemet som 

ska lösas måste ha någon form av personlig relevans, exempelvis anknytning till deras liv och intressen. 

Problemet som eleven ska lösa ska inte vara en rutinuppgift utan ska vara nya och obekanta arbetssätt för 

eleven. 

I denna studie kommer problemlösning definieras som något där det är individuellt för varje elev om det 

handlar om problemlösning eller om det handlar om en vanlig matematikuppgift som löses genom en inlärd 

strategi. Problemlösning ska vara en matematisk uppgift som kräver att eleven inte kan använda enbart 

imitativa matematikkunskaper utan måste hitta en egen strategi. 

2.2 Problemlösningsprocessen 

Schoenfeld (1985) skriver att det inte räcker att enbart lära ut olika strategier för eleverna, de behöver träna 

in de olika sätten att arbeta och även se ett behov med att använda strategierna.  

Eleverna kan underlättas av en mer strukturerad arbetsprocess för att lösa uppgifterna där forskare och 

pedagoger har olika synsätt på vilka steg som bör ingå och eleverna bör genomgå i en problemlösande 

process. Mason, Buron och Stacey (2010) har valt att dela in problemlösningen i tre faser: ingång, attack och 

granskning. Det är också denna metod som valts att användas vid datainsamlingen. Polya (2003), Eriksson 

(1991) och Lithner (2008) har till skillnad från Mason et al. (2010) valt att dela problemlösningen i fyra faser 

samt att dela upp den första fasen till två faser (se tabell nedan).  

 

Mason et al. (2010) Polya (2003) Eriksson (1991) Lithner (2008) 

   

Ingång 

Att förstå problemet Förståelse Problemet situationen 

Att göra upp en plan Planering Strategi val 

Attack Att genomföra planen Genomförande Genomföra 

Granskning Att se tillbaka Utvärdering Slutsats 

Egen tabell 

2.2.1 Tre faser enligt Mason Buron och Stacey 

Mason, Buron och Stacey (2010) forskar om problemlösning. De har genom sin forskning utvecklat ett sätt 

för att göra problemlösning roligare och enklare för eleverna som de kallar för “Rubic Writing”. Detta är ett 

hjälpmedel för problemlösaren att systematiskt lösa problemen och är indelat i tre faser: Entry, Attack och 

Review. I denna studie kommer orden för de olika faserna översättas och benämnas som: Ingång, Attack och 

Granskning. Eleverna kan röra sig fritt mellan faserna under tiden de löser ett problem. 
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2.2.1.1 Ingång 

Mason (2010) skriver att det är väldigt viktigt att eleverna gör bra förberedelser för att kunna klara ett 

problem. Det är sällan som elever direkt förstår hur ett problem ska lösas. Som hjälp för eleven att lösa 

problemen och skapa en struktur i problemlösningen har Mason et al. (2010) formulerat tre frågor som eleven 

kan ställa sig för att underlätta sitt arbete: 

Vad är det jag vet? Vad är det jag behöver? Vad kan jag introducera för att hjälpa mig att lösa problemet 

bättre? För att kunna svara på den första frågan är det viktigt att frågan både läses och förstås. Ett exempel 

skulle kunna vara en känd engelsk ramsa: 

  

” As I was going to St. Ives, 

I met a man with seven wives, 

Each wife had seven sacks, 

Each sack had seven cats, 

Each cat had seven kits: 

Kits, cats, sacks, and wives, 

How many were there going to St. Ives? 

Mason et al. (2010, s. 28) 

  

I denna ramsa kan eleverna ställa sig frågan: vad är det egentligen som eftersöks? Jo, hur många som var på 

väg till St.Ives. Uppgiften måste tolkas noga innan det går att lösa uppgiften rätt. När eleven förstått är 

uppgiften enkel att lösa. Är det bara ”jag” som var på väg dit och “jag” mötte flera personer och katter som 

var på väg därifrån?  I så fall blir svaret enbart en person. Var det så att personerna och katterna också var på 

väg dit så blir det ett betydligt större antal, ska enbart människorna räknas eller även alla katter? Detta är ett 

tydligt exempel på att eleverna måste veta vad de ska svara på innan de börjar med uträkningar. 

Nästa fråga eleven kan ställa sig är: Vad är det jag är ute efter, vad vill jag ta reda på? Ofta kan det vara att 

försöka hitta ett svar, men ibland kan det vara att försöka bevisa att någonting är sant. Är det ett visst tal som 

eleven ska försöka komma fram till i problemet? Ska eleven svara på om något är sant eller ej? Det blir enligt 

Mason et al. (2010) väldigt svårt för eleven att försöka besvara något om eleven inte förstår vad det är 

uppgiften går ut på. 

I frågan: Vad kan jag introducera? - avser Mason et al.(2010) de hjälpmedel som eleven kan behöva för att 

förstå uppgiften bättre. I vissa fall kan eleven gynnas av att göra en tabell eller ett diagram för att få en bättre 

förståelse för uppgiften och senare även förhoppningsvis lösa den. I teorin kan det enligt Mason et al. (2010) 

låta enkelt men det blir ofta svårt i praktiken. För att kunna använda tabeller eller andra hjälpmedel är det 

viktigt att eleven först vet vad som är givet i uppgiften och vad som ska besvaras. I annat fall hjälper det inte 

eleven att använda hjälpmedlen. 
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2.2.1.2 Attack 

Eleverna kommer till denna fas när de känner att de gjort problemet till sitt eget och lämnar fasen då de 

antingen utfört problemet eller gett upp och behöver börja om/ändra på något. Mason et al. (2010) beskriver 

att det finns två situationer kopplade till attackfasen: Fastnat! Och: Aha! Det som Mason et al. (2010) 

beskriver som “fastnat” är en situation där  elever försökt lösa ett problem men inte kommit längre utan 

behöver mer hjälp för att komma vidare. Eleverna behöver då antingen gå tillbaka till föregående fas, för att 

identifiera det som missats eller gå till nästa fas: “granskning” för att få hjälp med vad som kan gått fel. Om 

elever gör fel är det viktigt att de accepterar detta och inte ger upp utan försöker att i lugn och ro hitta rätt 

lösning. Det är trots allt när eleverna har insett att de fastnat som det finns möjligheter för att jobba vidare 

med sina tankegångar. 

“Aha” är det som Mason et al. (2010) menar uppstår när eleverna hittat lösningen på en uppgift som gör att 

den kan slutföras. Det är det moment där eleverna lärt sig tillämpa de kunskaper som de samlat på sig för att 

kunna slutföra uppgiften. Det kan också vara att eleverna har fått ny kunskap om hur problemet bör angripas 

och inser att de behöver gå tillbaka till den föregående fasen för att kunna jobba med problemet på ett nytt 

sätt.  

Exempelvis: Om en elev stöter på följande problem; “Det finns 204 kvadrater på ett vanligt schackbräde. 

Är det här påståendet sant eller falsk, bevisa vilket.” Eleven kan då tidigt känna att den har fastnat då eleven 

bara ser 64 kvadrater, åtta rader och åtta kolumner. Aha-känslan kan komma då eleven inser att frågan kanske 

anspelar även på fyrkanter som är större än 1x1 som exempelvis 2x2 och 3x3. Mason et al. (2010) skriver att 

det är vanligt att elever har en bra idé om hur uppgiften kan lösas, det kan då vara bra att ställa sig frågorna; 

om eleven försöker med det här istället, kanske detta kan fungera samt varför fungerar inte det här. Elever 

som tänker i de större banorna kan få en fördjupad förståelse kring problemet och sedan ha tillräckligt med 

kunskap för att kunna lösa problemet. I problemlösning kan svårigheterna ibland vara att förstå vad själva 

problemet är. Förståelsen för problemet kanske inte ibland kommer förrän eleven har arbetat med problemet 

och ställt sig frågorna ovan. 

2.2.1.3 Granskning 

Mason et al. (2010) skriver att det är viktigt att eleverna ska granska sitt arbete, detta kan ske antingen när 

de nått en tillfredsställande lösning eller när de är på väg att ge upp. I denna fas handlar det om tid för att se 

tillbaka för att kunna förbättra eller vidga tankarna kring problemet, att kunna göra lösningen mer generell 

så den går att använda till även andra problem. Det är viktigt att eleverna ser tillbaka och kontrollerar vad 

det är som gjorts, reflekterar över viktiga moment under arbetets gång samt att se framåt för att expandera 

lösningen till en vidare kontext. 

Ett exempel på hur det kan gå till i fasen “granskning” kan vara elever som jobbat med det tidigare nämnda 

schackproblemet. I denna fas kan de börja med att kontrollera om uträkningarna de gjort på uppgiften var 

korrekta att göra, att svaret är rätt, kontrollera om de verkligen svarat på frågan eller svarat på något annat. 

Sedan fortsätter eleverna med nästa steg i granskningen som benämns som “reflektera”. Det är en av de 

viktigare delarna för att förbättra matematiskt tänkande enligt Mason et al. (2010). Författarna skriver att 

eleverna inte lär sig något av erfarenheter om de inte ges tid att reflektera över vad som har gjorts. 

Exempelvis: i schackproblemet kan eleverna i granskningsfasen inse att det krävs någon form av systematisk 

formel för att räkna alla kvadrater. Nästa gång en liknande uppgift dyker upp kan eleverna använda det 

formeln som de tidigare utvecklat om det gavs utrymme för reflektion. Sista delen i granskningsfasen är att 
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expandera lösningen till ett större sammanhang. Om samma schackproblem åter används som exempel, kan 

“expandera lösningen” innebära att eleverna inte slutar vid ett vanligt schackbräde; Vad händer om brädet 

ändrar storlek? Om fyrkanter ska räknas, vad händer om det utökas till att räkna alla rektanglar? Mason et 

al. (2010) skriver att matematiskt tänkande inte börjar förrän eleverna är engagerade av uppgiften och den 

mest engagerande uppgiften är alltid den egna, den eleverna kommit på själv genom att göra om och fördjupa 

uppgiften. 

2.2.2 Fyra faser enligt Polya, Eriksson och Lithner 

Polya (2003), Eriksson (1991) och Lithner (2008) utgår från att problemlösning ska utföras genom fyra faser, 

de använder olika begrepp på faserna, men innehållet är liknande i varje fas. Eriksson (1991) utgår dock från 

Polya (2003), och litteraturen från Polya är översatt vilket kan vara förklaringen till att benämningarna är 

olika. Lithner (2008) utgår också från fyra faser gällande problemlösning men utgår dock inte från Polya, 

även om mycket i deras syn på problemlösningsstrategier är liknande. Den första fasen som de båda beskriver 

handlar om att förstå problemet. Polya (2003) skriver att det är viktigt att eleven förstår frågan de ska svara 

på annars blir det en omöjlighet att lösa problemet. Eriksson (1991) bygger vidare på denna idé och skriver 

att det kan behövas att man översätter uppgiften från det matematiska språket till ett ”språk” som eleven 

bättre behärskar. Om uppgiften tycks för svår eller krångligt utformad kan läraren ändra på språket så att 

eleven förstår bättre. Läraren kan också dela upp uppgiften i fler beståndsdelar för att underlätta för eleven. 

Lithner (2008) skriver att det första steget är att eleven möten en uppgift där det inte är självklart hur den ska 

lösas. 

För att kunna lösa problemlösningsuppgifter skriver Polya (2003) och Eriksson (1991) att det är viktigt att 

eleven gör upp en plan för hur det ska gå till. Här räcker det inte enbart med räknekunskaper, eleven som är 

matematiskt duktiga gör ofta fel i problemlösningsuppgifter enligt Eriksson(1991), då eleven ofta kan sakna 

en plan för vad som ska göras och när.  Polya (2003) skriver att eleven kan göra om uppgiften till något 

liknande för att lättare förstå vad som behöver lösas för att sedan ha kunskapen om hur den specifika 

uppgiften kan lösas. Lithner (2000) skriver att eleven väljer en strategi för att kunna lösa uppgiften samt att 

det med fördel går att fråga eleven varför just den specifika strategin som den valt gör att uppgiften går att 

slutföra. 

När eleven har utformat en plan för att kunna lösa uppgiften är det viktigt att planen genomförs. Eleven bör 

följa och kontrollera stegen som de utför för att kontrollera att uppgiften utförs på ett korrekt sätt, det finns 

annars risk att det kan bli fel någonstans längs vägen, även om eleven har haft en tydlig plan till en början 

(Polya 2003). Eriksson (1991) utvecklar genom att skriva att det är viktigt att eleven använder de kunskaper 

de har på bästa möjliga sätt. Viktigast är inte att eleven ska använda så många olika strategier som möjligt 

utan att eleven använder de strategier som passar den specifika uppgiften. Lithner (2008) skriver att när 

strategin är vald och uppgiften slutförd är det viktigt att ställa frågan varför strategin fungerade, detta knyter 

an till den fråga som Lithner skrev kunde ställas i föregående fas, nämligen varför strategin valdes. 

Den sista fasen vid problemlösning är att se tillbaka på vad som utförts, det är vanligt att elever efter att de 

utfört uppgifter går vidare utan att reflektera vad som gjort och varför de gjorde på det valda sättet. Genom 

att se tillbaka på lösningen som eleven nu har kommit fram till och även ompröva sin lösning kan eleven 

befästa sina kunskaper och utveckla sin förmåga att lösa problem (Polya 2003). Eriksson (1991) bygger 

vidare på Polyas teori och lägger stor vikt på interaktionen mellan elever. Det är då viktigt att mycket tid 
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läggs på att eleverna ska förstå varandras lösningar på problemen. Lithner (2008) skriver att det sista steget 

i problemlösningsuppgifter blir att en slutsats nås, enbart ett svar räcker alltså inte. 

 

2.3 Samarbete 

I denna studie löste eleverna problemlösningsuppgifter i grupp, det blir då viktigt att forskning hur 

problemlösning påverkas av att arbeta i grupp beskrivs mer ingående. Flera studier har visat att 

gruppsamarbete är något som kan hjälpa elever att utveckla sin problemlösningsförmåga.  

Kramarski och Mevarech (2003) har under två veckors tid gjort en undersökning i en skola i Israel. 384 

elever i åldrarna 12-14 år deltog i studien som innebar fem pass i veckan. Under den tiden delades eleverna 

in i två typer av grupper. En grupp fick arbeta individuellt med läroboksundervisning samtidigt som den 

andra gruppen fick arbeta tillsammans, kollaborativt, med matematiken.  

Resultatet visade att när eleverna arbetade tillsammans skapades bättre förutsättningar för att ge respons på 

varandras strategier och att tillsammans utveckla bättre lösningar. Kramarski och Mevarech (2003) såg även 

andra fördelar med att eleverna arbetade tillsammans, nämligen att de elever med kommunikativa svårigheter 

av olika slag kunde dra fördel av det kollaborativa arbetssättet. Dillenbourg (1999) förklarar det kollaborativa 

arbetssättet som en situation där elever lär sig eller åtminstone försöker lära sig något tillsammans i en grupp. 

I det kollaborativa arbetssättet kan eleverna använda varandras kunskaper för att lösa något som de inte hade 

kunnat göra självständigt. Kramarski och Mevarech (2003) menar att ett av de mest effektiva sätten att 

fördjupa sin egen förståelse är att förklara något för någon annan. För eleverna som arbetade individuellt 

skedde inte denna process. 

Li och Tsais (2017) studie gjordes på elever som studerade matematik i åldrarna 10-11 år, det var blandat 

både flickor och pojkar och studien fokuserade på att studera eleverna då de arbetade i grupp med 

problemlösning. I början av studien bad eleverna lärarna ofta om hjälp. Fler än hälften av deltagarna bad om 

hjälp direkt istället för att försöka lösa det tillsammans i gruppen. Under de första lektionerna visade eleverna 

att de kunde lösa uppgifterna men utan någon förklaring till varför de valt att lösa problemet på just det sätt 

som de gjorde det. Ytterligare en aspekt som visade sig på ett tidigt stadium var att grupperna började tävla 

mot varandra. Det viktigaste blev att få fram rätt svar först och inget intresse fanns för att ett ömsesidigt 

lärande skulle ske eleverna emellan. 

Eleverna blev dock mer och mer bekväma i att arbeta med problemlösning i grupp ju fler arbetstillfällen de 

fick. Li och Tsais (2017) upptäckte emellertid att det fanns några elever som var väldigt tysta under flertalet 

av lektionerna. Det var uteslutande elever som uppfattade sig själva som svaga i matematikämnet och trodde 

inte att de hade någon kapacitet till att bidra på samma sätt som de andra i gruppen. I mitten av studien 

förändrades samarbetet från att alla i gruppen var lika delaktiga till att en eller ett fåtal i gruppen fungerade 

som experter och var de som skulle hitta svaret. Detta gjorde att de andra i gruppen blev exkluderade och att 

det enbart var en eller två elever som aktivt löste alla problem. Li och Tsais (2017) upptäckte att det spelade 

stor roll hur gruppdynamiken var.  Grupper där eleverna inte fungerade bra tillsammans resulterade i ett 

dåligt resultat trots att individerna överlag hade en hög matematisk förmåga. Viktigt blev då att lärarna kunde 

motivera elevernas lärande och uppmuntra de genom hela processen, men det gällde också att skapa ett bra 

klimat för samarbete i gruppen. 
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I början och mitten av studien var elevernas resultat inte så höga. Detta kunde enligt Li och Tsais (2017) bero 

på att eleverna inte var så vana vid att arbeta med matematik på det här sättet. Mot slutet av studiens gång 

blev dock resultaten bättre, eleverna diskuterade uppgifterna mer och bjöd in alla i gruppen för samtal, de 

samarbetade bättre och kunde slutföra uppgifterna oberoende av hur gruppdynamiken såg ut. Eleverna blev 

allt mer självgående ju längre studien pågick, vilket innebar att eleverna inte längre behövde så mycket hjälp 

som tidigare. Nu försökte eleverna komma fram till vad som efterfrågades genom att samarbeta med varandra 

i första hand. Slutligen kan man sammanfatta Li och Tsais (2017) studie genom att säga att det krävs 

ordentligt med tid för att ge en grupp bra förutsättningar för att arbeta i grupp med problemlösning i 

matematik.  Eleverna visade upp allt bättre resultat ju längre studien pågick. 
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3 Metod 

3.1 Insamling av empirin 

För att kunna undersöka hur elever arbetar med problemlösning behövs empiri. I denna studie representeras 

empirin av elever som arbetar med problemlösning. Empirin har samlats in under fem veckor då vi bedrivit 

aktionsforskning i två kommunala grundskolor i två städer i södra Sverige. 

Aktionsforskning innebär enligt Rönnerman (2012) när en studie genomförs för att få syn på eller utveckla 

hur de arbetar idag. I vårt fall var eleverna inte vana att arbeta med problemlösning inom matematiken så det 

var det vi gjorde under tiden vi var på skolorna. Klasserna som aktionsforskningen bedrevs i var två klasser 

i årskurs 5. I ena klassen var det 20 elever och i den andra 19 elever. Aktionsforskning har varit en naturlig 

del i den lärarroll som bedrivits under den verksamhetsförlagda undervisningen. Vi har i vår forskning utgått 

från de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet (2002) redogör för. Rektor och lärare på skolorna 

samt samtliga elever och vårdnadshavare i de klasserna som deltagit har blivit informerade om 

aktionsforskningen. Blanketter har delats ut till de medverkandes hem för att få föräldrarnas samtycke till 

elevernas delaktighet i forskningen. Informationen som delats ut och som godkänts handlade om hur 

insamlingen av empiri skulle ske och att eleverna när som helst hade rätt till att avbryta medverkandet i 

studien. Vi berättade att alla medverkande skulle vara anonyma, vilket innebär att fiktiva namn har använts 

i sammanställningen av forskningen och att den insamlade informationen endast skulle användas i 

forskningssyfte. Att notera är att inte alla forskningsetiska principer täcktes av blanketten utan 

informationskravet behövdes tas muntligt med eleverna. Alla etiska krav berättades för eleverna muntligt 

med betoning på att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 

I en av klasserna som forskningen bedrevs i var det en elev vars föräldrar inte gett sitt godkännande till att 

delta i forskningen. Detta respekterades men samtidigt ville vi ur ett lärarperspektiv att eleven inte skulle bli 

exkluderad från undervisningen. Lösningen blev att samtliga grupper dokumenterades separat och den grupp 

som denna elev befann sig i samlade vi inte in empiri från. På så sätt kunde eleven delta i undervisningen 

och samtidigt undvika att delta i forskningen. 

För att få fram empiri som går att bearbeta på ett så bra sätt som möjligt var det viktigt för oss att det var 

möjligt att transkribera vad eleverna sagt under tiden de arbetade med problemlösning. Innan vi började med 

vår aktionsforskning testade vi tillsammans med några elever vilka hjälpmedel som var att föredra. Vi 

undersökte både videoinspelning med iPad där vi kunde få både ljud och bild, samt en ljudinspelare där 

enbart ljud gick att få med. Vi upptäckte att det var svårt att få med väl synligt på film hur eleverna arbetade 

och samtidigt få en bra ljudkvalité. Vi kände att om vi var tvungna att välja mellan ljud och bild skulle 

ljudinspelningar ge mer information till vår studie. Vid varje aktion skulle flera grupper spelas in. Om vi 

hade valt att filma med iPaden en bit ifrån kunde andra elever kanske komma med på bild, alternativt skulle 

deras röster kunna komma med. Slutligen bestämdes innan vi började med aktionerna att de enbart skulle 

spelas in med ljud även om det finns många fördelar med att spela in med både ljud och bild. Aktionerna 

dokumenterades med hjälp av en diktafon eller annan snarlik inspelningsapparat för ljud.  

Bjørndal (2005) berättar att ljudinspelningar som dokumentationsmetod är ett bra sätt att använda då 

observationerna går att uppleva flera gånger. Eidevald (2015) nämner att det kan ta en stund för elever som 

blir filmade att känna sig bekväma och vänja sig vid situationen. Detta gäller särskilt om tanken är att 

filmandet görs för att dokumentera en “naturlig miljö”. Om eleverna vänjer sig vid inspelningsutrustningen 

kan de gradvis känna sig mer bekväma och då kan ljudinspelningen spegla något som mer liknar ett normalt 
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lektionstillfälle för eleverna. Även om eleverna i vår studie inte blev filmade finns det ändå en risk för att 

eleverna kände att situationen inte var normal för dem och för att deras resultat kan ha påverkats.  

Under tiden som vår studie pågick var det tre delar som eleverna arbetade med: individuellt arbete, diskussion 

i grupp och interaktiv genomgång i helklass. Vi valde att enbart dokumentera gruppdiskussionerna, det var 

hur eleverna diskuterade och innehållet i dessa diskussioner som vi ville analysera. Varje forskningstillfälle 

såg nästintill likadant ut varje vecka. Eleverna delades in i grupper om tre eller fyra. Varje elev i de olika 

grupperna fick varsitt matematiska problem som de fick en stund att sätta sig in i. Inför varje aktion 

förbereddes alltså tre-fyra problemlösningsuppgifter. Vi valde att benämna det som att alla elever fick en 

ansvarsuppgift. Eleverna fick sedan i tur och ordning presentera sin uppgift och en lösningsstrategi för övriga 

gruppmedlemmar. Gruppen fick diskutera uppgiften noga innan de gick vidare till nästa uppgift. När gruppen 

kände sig klar sammanställde de svaren till en kod genom att följa en tabell. Uppgifterna som eleverna 

svarade på går att se i bilaga 9.2 - 9.5. Uppgifterna anpassades efter elevernas diskussioner varje vecka, vilket 

var viktigt både för oss som forskare och för eleverna att svårighetsgraden var rätt för eleverna så uppgifterna 

förblev problemlösningsuppgifter och inte enbart uppgifter som går att lösa med enkla standardmetoder, 

vilket bekräftas av Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) samt Mouwitz (2007). 

3.2 Analysverktyg 

För att kunna analysera empirin som samlats in på ett så bra sätt som möjligt var det viktigt att insamlingen 

gjordes på ett effektivt sätt. Det finns många olika sätt att analysera empiri på när det handlar om 

problemlösning. Som tidigare nämnt i bakgrunden har vi valt att använda oss av Mason et al. (2010) då de 

har slagit ihop de två första faserna i problemlösningen till en fas: “Ingång”. Många andra forskare utgår från 

Polyas (2003) syn på problemlösning såsom tidigare nämnda Eriksson (1991) och Lithners (2008).  Då dessa 

forskare använder sig av fyra faser av problemlösning passar detta inte vår empiri lika bra som Mason et al. 

(2010) då arbetsgången blir tydligare med tre faser istället för fyra. Det blir tydligare både för oss som ska 

analysera empirin och för de elever som ska arbeta med problemlösning. Vi kommer därför att utgå från 

Mason et al. (2010) vid vår analys av materialet.  

Vi har transkriberat vår empiri och färgkodat efter vardera av de tre faser som ingår i 

problemlösningsprocessen och varje gång någon elev berört någon del från Mason et al. (2010) har detta 

skrivits ner i tabell X. Vi kan då enkelt se hur ofta någonting från hans teorier har berörts under själva studien. 

Resultaten blir därmed mer representativa gentemot de transkriberingar som inte använts i arbetet. I vår 

studie var det olika grupper som löste olika uppgifter under olika lektionstillfällen. Om en specifik händelse 

inträffade i grupp 1 som löste uppgift 1 under tillfälle 1 skrev vi då in: G1U1T1. Vi har med en rubrik i 

tabellen nedan som vi benämner “totalt", vilket representerar hur ofta någon specifik delfas hände. Det vi 

benämner som “valda” är de delar som vi skriver in som exempel i vårt resultat. 

  



  

 

12 

 

 
Ingång Attack Granskning 

  Vet Vill Introducera Fastnad Aha Kontrollera Reflektera Expandera 

Totalt  G2U2T1, 

G4U1T5 
  G3U2T5, 

G6U1T5, 

G4U3T5, 

G5U2T5, 

G5U1T5 

G3U2T5, 

G6U1T5, 

G2U3T5 

G2U1T1, 

G3U2T5, 

G6U3T5 

 G1U2T1, 

G3U1T5 

 G1U2T1, 

G4U2T5 

G1U2T1, 

G1U2T1, 

G6U1T5, 

G5U1T5, 

G2U3T1 

Valda  G2U2T1   G3U2T5, 

G6U1T5, 

G4U3T5 

G3U2T5 G2U1T1, 

G3U2T5 

 G1U2T1  G1U2T1  G1U2T1, 

G1U2T1, 

G6U1T5 

Egen tabell 

 

3.3 Metoddiskussion 

Bjørndal (2005) betonar att de personer som blir dokumenterade påverkas av vilken metod forskare väljer 

att dokumentera med och är något som forskarna bör reflektera över. Några av eleverna som deltog i denna 

studie uttryckte oro över att bli filmade. Därav blev valet att dokumentera med ljudupptagning mer naturligt. 

Om vi filmat är det möjligt att eleverna varit mer medvetna om att de blev dokumenterade under arbetes 

gång. Eidevald (2016) berättar att elever som inser att de blir filmade ofta gör sig till och försöker vara roliga. 

Det är också vanligt att elever talar tydligare än i vanliga fall och att elever försöker leva upp till lärarnas 

förväntningar i större utsträckning. Förhoppningsvis har dessa förändrade beteenden reducerats i och med att 

vi inte har filmat, utan endast ljudinspelat. Eidevald (2016) skriver att elever som är ovana att bli inspelade 

ofta kan bli påverkade av inspelningen och prestera på ett negativt sätt. Om eleverna är vana vid inspelningar 

går det bättre att prestera än för de som är ovana. 

Ingen av våra två klasser var vana vid att bli filmade eller inspelade med ljud. Detta kan ha gjort att de i 

början kände sig obekväma med att bli inspelade och det kan ha påverkat vårt resultat. Det är svårt att avgöra 

om studiens fem veckor gjorde att eleverna blev mer bekväma med att bli inspelade. De kan ha blivit det, 

vilket då även det kan ha påverkat vårt resultat. 

Vi har empiri från första och sista tillfället, eleverna har troligtvis fått en djupare förståelse för hur de kan 

arbeta med problemlösning under de veckor som de arbetat med det. Det är möjligt att elevernas matematiska 

diskussioner har påverkas då vi valt att dokumentera olika tillfällen. Fördelen blir dock att vi får ta del av 

flera olika uppgifter och får följa hur de hanterar dessa. Uppgifternas struktur och utformning är också något 

som kan ha påverkat hur insamlingen av empirin sett ut. Om uppgifterna var för simpla skapades ingen 

möjlighet till matematiska diskussioner och var de för svåra riskerar eleverna att inte förstå vad som skulle 

göras och möjligheten till en bra diskussion kunde även där påverkats. 

Vi valde att dokumentera aktionerna där eleverna i grupperna gjorde uppgifterna och inte de förberedande 

lektionerna eller lektionen efter grupparbetena där eleverna berättade hur de kommit fram till sina lösningar. 

Något som också hade kunnat ge ett resultat men som vi inte kan visa nu är framförallt i den sista fasen av 
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Mason et al. (2010).  Sista fasen handlar om granskningen av deras arbete, eleverna skulle då ta del av 

varandras lösningar. Om vi hade valt att även spela in ljud där eleverna diskuterade de lösta uppgifterna hade 

detta blivit dokumenterat och det hade gått att få ett bredare och djupare resultat från den fasen. 

Den problemlösningsprocess som vi använt som analysverktyg fungerar på ett cirkulärt sätt där eleverna kan 

gå fram och tillbaka i de olika faserna för att få mer kunskap allt eftersom uppgiften löses. Den skiljer sig 

från andra processer, exempelvis den av Polya (2003) som är mer linjär, och att arbeta linjärt kan vara en 

nackdel om eleverna inte förstår uppgiften från början. 

I fas två (attack) uppmanas eleverna att antingen gå tillbaka till fas ett (ingång), eller att gå vidare till fas tre 

(granskning) om eleverna fastnat. Att gå vidare till nästa fas även om eleverna inte är klar med den pågående 

fasen är inte något som Polya nämner. Skillnader mellan de olika analysverktygen kan ha påverkat resultatet 

i vår studie. Den sista fasen i Polyas (2003) modell hade vi med stor sannolikhet inte kunnat använda som 

ett analysverktyg lika väl som den sista fasen som Mason et al. (2010) benämner som granskning. Detta beror 

på att faserna till stor del består av olika innehåll, varpå vi såg mer av Masons et al. (2010) innehåll i 

transkriberingarna. 

Det är möjligt att vårt resultat hade blivit annorlunda om ljudinspelningar från när eleverna redovisade sina 

lösningar efter lektionen hade transkriberats. Det är även möjligt att de olika exemplen från våra 

transkriberingar inte är så representativa som vi önskar. Vi har gjort en tabell där vi är transparenta över vilka 

exempel som finns med. Trots detta finns det en möjlighet att vårt resultat hade kunnat påverkas om andra 

exempel används. 
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4 Resultat 
Här presenteras studiens resultat. Forskningsfrågan för vår studie lyder: Hur hanterar eleverna 

problemlösningsprocesser i matematiska diskussioner. Den frågan kommer att besvaras i denna del av 

studien. Vi har valt att undersöka elevernas användande av problemlösningsprocessen utformad av Mason et 

al. (2010).  För att svara på forskningsfrågan är resultatet uppdelat i tre delar. Den första beskriver hur 

eleverna hanterade den inledande fasen i problemlösningsprocessen (ingång). Den andra delen behandlar 

attackfasen och den tredje delen behandlar den slutliga fasen granskning. Texten i varje del är uppbyggd på 

liknande sätt: Först beskrivs resultatet för den specifika delen kortfattat följt av flera exempel från empirin 

som innehåller delar från de olika faserna. Dessa exempel innefattar information om omständigheterna 

bakom utdragen, själva excerptet och slutligen analysen av empirin.   

4.1 Eleverna var noggranna med ingången till problemlösning (FAS 1) 

Att skaffa sig förståelse för uppgiften och förbereda sig för att lösa den är den första och grundläggande delen 

i Mason et al. (2010) problemlösningsprocess. I analysen av transkriberingarna framgick det att eleverna 

generellt sett var noggranna med att skapa förståelse innan de angrep uppgifterna. Inför varje ny 

problemlösningsuppgift lästes uppgiften högt inför gruppmedlemmarna. Oftast upprepade eleverna viktig 

information för varandra och viktiga begrepp förklarades så att alla hade samma uppfattning av uppgiften. 

Eleverna förberedde sig inför problemlösandet genom att ta upp begrepp som de kunde ha misstolkat eller 

genom att repetera information som annars lätt skulle kunna glömma bort. 

Nedan visas ett exempel på en situation där en elev tydligt visar att hon skaffat sig förståelse för uppgiften. 

Eleven har fått tid att förbereda en presentation och förslag till lösning för sina tre gruppmedlemmar. 

 

Uppgift: Början av uppgift G2U2T1 

Ebba har 1,28 liter vatten i en bunke. För varje meter hon går tappar hon hälften av allt vatten hon har. 

Hur långt hinner hon gå innan hon har mindre än en centiliter kvar i bunken? 

 

  Isa förklarar uppgiften. 

Isa -Och då har jag ställt upp det som i en tabell. Asså för meter och för liter. För noll meter så blir 

det ju 1,28. På en meter så blir det ju hälften av 1,28. Så en meter är 0, 68. Två meter är 0, 32. Tre 

meter är 0,16. Fyra meter är 0, 08. fem meter är 0,04. Sex meter är 0,02. Sju meter är 0,01. Åtta 

meter är 0,00. 

Kalle -     Åtta meter är 0,005! Det blir ju hälften hela tiden.  

 

Eleven som redovisar sin ansvarsuppgift berättar och visar sin strategi för gruppmedlemmarna. Efter att ha 

berättat hur hon genomfört sina beräkningar enligt sin uttalade strategi, märker en av gruppmedlemmarna ett 

fel i beräkningarna. Eftersom gruppmedlemmarna var väl medvetna om vad som skedde varje steg på vägen, 

kunde de också identifiera felet i uträkningen.  

Mason et al. (2010) redogör för specifika delar som leder till en bra ingång för att lösa uppgiften. Eleven gör 

flera saker bra. Till att börja med läser hon uppgiftsbeskrivningen noggrant. Hon identifierar också relevanta 

idéer för uppgiftens karaktär. Hon vet att hon behöver sortera informationen och hennes plan för att göra 

detta är att representera det genom en tabell. Hon uppfyller flera av kvaliteter som Mason et al. (2010) 

förespråkar för i den inledande fasen (ingång). 
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Nästa exempel visar hur eleverna hanterade ingångsfasen tillsammans. I gruppen fanns det fyra elever och 

det som vi har valt att visa nedan är början på diskussionen. I detta exemplet är det eleven som vi kallar för 

Jonas som ska presentera sin ansvarsuppgift. 

Uppgift: Början av uppgiften G6U1T5 

En elev äter två kakor om dagen. Hur mycket äter åtta elever på en vecka? 

 

 -Jonas - En elev äter två kakor om dagen. Hur mycket äter åtta elever på en vecka? Och då börjar 

 jag med att ta två gånger åtta, för två kakor och åtta elever. Som man kunde på en dag. Och sedan så 

 räknade jag… Nej det är ju 17, varför tänkte jag åtta? 

Ed -Jag tänker att du gjort så.     

Jonas - Nej, jag har gjort fel. 

  Ed - Får jag säga hur jag tänkte? 

Lärare - Självklart!     

Ed - En elev äter två kakor om dagen. Och då kan man tänka såhär. 4 elever, då äter de åtta kakor. 

 

Uppgiften lästes noggrant, vilket är en väsentlig del i ingångsfasen. Sedan berättar eleven hur han attackerar 

uppgiften (fas två). Eleven lyckas inte fullfölja sina uträkningar. En annan elev i gruppen tar över och bygger 

på den gemensamma kunskapen om problemet. Eleven som tar över (Ed) stannar i ingångsfasen och lägger 

upp en plan för hur man kan gå tillväga. Hans strategi var att först lösa en enklare uppgift, för att sedan veta 

hur denna uppgift ska angripas. 

Elever försöker ofta välja att introducera något eget för att lättare kunna se problemet framför sig och sedan 

även kunna lösa problemet. I exemplet nedan försöker elever att måla upp en flagga i de olika färgerna som 

nämns i uppgiften. 

Uppgift: Början av uppgiften G4U3T5 

Om ¼ av en flagga är vit, 7/100 delar är blå och resten grön. Hur stor del är grön? Svara i hundradelar.  

 

David - om 1/4  är vit och 7/100 delar är blå resten grön, hur stor del är grön  

Bengt - men titta här, om vi ritar upp en flagga och delar in den i fyra delar. Kan du rita David ? 

David - en helt vanlig flagga? 

Bengt - ja en vanlig, du behöver inte rita en flaggstång 

Bengt - sen så delar vi den i fyra och då blir det här en fjärdedel. 

eleven markerar en fjärdedel på flaggan de nyss ritat 

 

Eleverna ser ett problem och ser en möjlighet att försöka rita upp lösningen med papper och penna. De väljer 

det som en strategi som grundar sig i att de ska visualisera sig flaggan framför sig snarare än att räkna ut det. 

Mason et al. (2010) skriver att det inte nödvändigtvis hjälper om eleverna väljer att rita upp problemet då de 

först måste veta vad som är givet och vad som ska besvaras. Senare i samma uppgift väljer de en annan 

lösningsstrategi då det blev för svårt att rita upp 7/100 delar. Så just i det här fallet kanske inte en introduktion 

av en bild hjälpte de att lösa uppgiften, men de kan förstå uppgiften bättre när de nu ser vad det är som ska 

räknas ut. 
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Mason et.al. (2010) skriver att det är viktigt att upptäcka vad den riktiga frågan är, vad är det uppgiften 

egentligen frågar efter? Nedan kommer ett exempel där tre elever försöker lösa ett problem, på det sätt de 

antar den ska lösas. 

Uppgift: Början på uppgiften G3U2T5 

Emil har bakat 72 kakor. 
1

9
 blev brända, 

1

4
 åt hans syster upp och 

1

6
 gick sönder. Hur många kakor var det 

som blev över? 

Cecilia - men jo i nian, i nians tabell ska något bli 72 -, och det är ju 8 

Cecilia - och då blir det 72 sen minus 8, vad är det? 

Bodil - 72 minus 8 ? 

Cecilia - 64 ? vänta vänta 

Eleverna ställer upp talet på pappret 

Cecilia - ok men nu ska något i fyrans tabell bli 64 

… 

Bodil - 16 gånger fyra, hur mycket är det “Anja” ? 

Cecilia - det är 64! 

Anja - sen 64 minus 16 då 

… 

Eleverna har en tydlig plan på hur uppgiften ska lösas. De ska först undersöka något i nians tabell som blir 

72. Sedan subtrahera det från 72, differensen ska de sedan dividera med 4. Eleverna följer den här planen 

väldigt tydligt och det blir jämna tal under hela processen, vilket kan tyda på att eleverna utför uppgifterna 

korrekt. Eleverna har dock missuppfattat uppgiften redan i ett tidigt stadie och fortsätter att lösa uppgiften i 

tron att de gör rätt. Mason et al. (2010) skriver att uppgiften behöver tolkas så det går att få fram ett svar som 

besvarar frågan.  

4.2 Eleverna attackerade uppgifterna (fas 2) 

Att attackera uppgiften innebär att genomföra beräkningar. Under elevernas diskussioner inträffade två slags 

situationer under denna fas. Dessa situationer beskriver Mason et.al. (2010) som “fastnat” och “aha”. 

Eleverna som fastnade på en uppgift utan att kunna lösa den gjorde ett av två alternativ. Antingen gick de 

tillbaka till den första fasen (ingång) för att söka efter mer förståelse och se om de missat något, eller också 

gick de vidare till nästa fas (granskning) för att reflektera över processen och försöka upptäcka vad de gjort 

fel.  

“Aha” är den andra situationen som identifierar den andra fasen i processen. Eleverna som fastnat kom många 

gånger fram till det rätta svaret. De upptäckte vad de gjort fel och hur de skulle gå tillväga istället. Detta är 

den situationen som Mason et.al. (2010) beskriver som “Aha”.  

Ett exempel på när eleverna fastnar, för att sedan anlända till “aha” visas nedan. Det är fyra elever som 

tillsammans försökt att lösa ett problem. De trodde att de kom fram till rätt lösning och kollade av med facit. 

Men de hade fel svar, vilket gjorde att eleverna kände att de hade fastnat. 
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Uppgift: Mitten av uppgiften G2U3T1 

Det tar en minut för Edvin att gå 30 meter. Men om han cyklar samma sträcka tar det bara 15 sekunder. 

Hur lång tid tar det för Edvin att cykla tre kilometer? Svara i lämplig tidsenhet. 

 

 Ted - Det tar 1 minut för edvin att gå 30 meter. 

 Kalle - Det tar en minut får edvin att cykla 120 meter. 

 Ted - Hur lång tid tar det för edvin att cykla 3 kilometer? Om han cyklar i 30 meter tar det 15 

 sekunder. då blir det ju… 

 Kalle - 30 meter tar ju 15 sekunder. 

 Ted - 3 kilometer, då blir det ju 100 gånger så mycket! 1500 sekunder! 

 Isa - Ja, det var ju det som var fel. 

 

Genom att granska empirin genom analysverktyget (Mason et al., 2010), kan här identifieras en aha-situation. 

Eleverna hade fastnat och de var beslutsamma i att ta reda på vad som gått fel. Deras val var att gå tillbaka 

till ingångsfasen för att se om de kunde göra en ny tolkning av innehållet. I denna uppgiftsbeskrivning finns 

det information som inte är av relevans för att lösa uppgiften. De började med att sortera informationen, som 

Mason et al. (2010) beskriver det. Sedan upptäckte en av eleverna den “riktiga frågan” och kom direkt fram 

till rätt svar. Allt som återstod efter detta var att ändra till lämplig tidsenhet.  

Eleverna kan ibland ha en fungerande strategi som fungerar för många tillfällen men strategin inte längre 

fungerar kan det ibland ta stopp. Speciellt om eleverna inte har de grundkunskaper som krävs för att kunna 

hantera problemen på ett tillfredsställande sätt. 

 

Uppgift: Början av uppgiften G3U1T5 

Vilket tal är störst av två tredjedelar och tre niondelar 

 

Anja - niondelar .. Men det finns ju inga niondelar! 

Anja - de har hoppat över niondelarna helt 

Anja kollar fortfarande i boken 

Anja - Men hur ska vi göra då? 

 

Anja har använt sig av bråkplank som finns i matematikboken för att jämföra vilka bråk som är störst. Hon 

kommer till niondelar och inser att det inte finns med i matematikboken, detta innebär att hennes tidigare 

strategi vilket innebar att hon enkelt kunde jämföra två bråk inte längre fungerade. Mason et al. (2010) kallar 

det här för att eleverna nu har fastnat, de kommer inte längre med själva uppgiften och behöver tänka om, 

antingen kan de gå vidare och försöka göra om talet till något de känner igen eller kanske gå tillbaka för att 

se om det var något som eleverna har missat. Mason et al. (2010) skriver att det är viktigt att eleverna i detta 

fallet förblir lugna och att de ska försöka hitta en lösning. Detta är dock inte alltid enkelt, speciellt inte om 

en elev har haft en fungerande lösning tidigare som nu slutat att fungera. 
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Mason et al. (2010) skriver att eleverna kan hamna i en aha fas vilket då innebär att någonting har tillkommit 

som nu gör att eleverna får tillräckligt med kunskap för att kunna slutföra uppgiften. Det var exakt det som 

hände i följande exempel. 

Uppgift: Mitten på uppgiften G3U2T5 

Emil har bakat 72 kakor. 1/9 blev brända, 1/4 åt hans syster upp och 1/6  gick sönder. Hur många kakor 

var det som blev över? 

 

Cecilia - Vi tog 72 minus 8 och det blev 64 sen tog vi en fjärdedel av det för hans syster åt upp det. 

Läraren -  Tog ni en fjärdedel av 72 eller 64? 

Bodil - Av 64 då fick vi 16. 

Cecilia - Och sen tog vi minus på 16. 

Bodil - Och så tog vi såhär 64 minus 16. 

Cecilia - Det blev 48. 

Bodil - Och sen gick en sjättedel sönder så tog vi något i sexans tabell som skulle bli 48. 

Cecilia - Och det blev 40, nej 8. och sen minus så blev det 40. 

Bodil - Och så blev det ett stort L. 

Cecilia - Har vi gjort rätt? 

Läraren -  Ni gör mycket rätt. 

Bodil - Nen är svaret rätt då? 

Läraren - Nej det är ju där som inte riktigt är rätt. 

Bodil - Men. 

Läraren - Jag kan ju inte säga hur ni ska göra exakt. Men här hade ni 72 kakor från början. Av de så 

blev en niondel brända, en fjärddel åt hans syster upp. 

Bodil - Men åh jag orkar inte. Jag fattar inte. 

Anja - Jo jag förstår, vi ska ta bort det från 72 istället för 64. 

 

Eleverna hade gjort fel på en uppgift utan att de förstått att de hade gjort det. När de berättade för läraren hur 

de gjort förklarade läraren att det inte riktigt har blivit rätt längs hela vägen. En elev blev uppgiven då denne 

inser att de inte har gjort rätt. Men för en annan elev som inte deltog så mycket i diskussionen blev det en 

aha upplevelse, som Mason et al. (2010) beskriver det som. Här får eleverna en inblick i hur uppgiften kan 

lösas på ett annat sätt och de kan nu gå tillbaka för att se problemet ur en annan synvinkel och lösa den på 

ett korrekt sätt den här gången. Aha upplevelsen kom i det här fallet genom att läraren hjälpte till längs vägen. 

 

4.3 Eleverna granskade processen (fas 3) 

Även om det vanligaste agerandet från eleverna var att hoppa över fas tre för att gå vidare till nästa uppgift 

direkt, fanns det flera tillfällen då eleverna stannade upp för att granska sina lösningar. Mason et al. (2010) 

betonar vikten av att reflektera över sin arbetsgång för att utveckla sina tankar och ideér om hur liknande 

uppgifter kan lösas i fortsättningen. Risken finns att elever lär på ett imitativt sätt om de inte reflekterar över 

varför de gjorde som de gjorde för att lösa själva uppgiften. 
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I exemplet nedan arbetar fyra elever i en grupp. Det är klara med uppgiften och har fått fram rätt svar. De 

har de gått in i den sista fasen granskning. 

Uppgift: Början på uppgiften G6U1T5 

En elev äter två kakor om dagen. Hur mycket äter 8 elever på en vecka? 

 

  Ed - Frågan är om man kan räkna på ett annat sätt? 

Stina - Ja, du kan ju göra tvärtom. Eller inte tvärtom. 

Jonas -Ja men det är ju… 

Stina - Ja, jag vet. 

Jonas - Eller man skulle faktiskt kunna ta åtta gånger två. 

Stina - Ja men det blir ju fortfarande.. Det blir ju lika mycket, såhär. Fast, ah! Du skulle kunna. 

Elton - Annars skulle man ju kunna räkna vad en elev äter på en vecka och sedan gångra det med 8. 

Jonas - Det skulle man kunna göra. 

Elton - Fast det är mycket mer jobb. 

Stina - Ja, fast om en elev äter två kakor. Och då kan man se vad en elev äter på en vecka. Och 

sedan gångra det med åtta eftersom att det är åtta elever.      

Jonas -Men det är fortfarande lika många steg, så det är lika effektivt.  

 

Här är deras intention med diskussionen enligt Mason et.al. (2010) att expandera. Detta genom att söka 

alternativa tillvägagångssätt för att lösa uppgiften. De är även inne och snuddar på att generalisera svaret, då 

de närmar sig argument för den kommutativa lagen inom multiplikation. De reflekterar över sina antaganden 

och argument, vilket också är en viktig del i denna fas. 

I exemplet nedan arbetar 4 elever med ett matematiskt påstående som de ska uttrycka som antingen sant eller 

falskt. En person i gruppen ser en lösning på problemet som de andra inte ser och försöker bidra med sina 

kunskaper till gruppen.  

Uppgift: Början på uppgiften G1U2T1 

Eleverna ska skriva om följande påstående är sant eller falskt,  

2   x   5426 får en större produkt än 8   x  934 

 

Anders - Jag får det här att bli 10852 på den här första talet 

Berit - Vad blir det andra vi måste ju veta vad det blir 

Anders - Det fick jag till 7472 

Carl - Ja men då var det här ju större så den var ju sann. 

Berit - Hur räknade du ut det? 

Anders - Jag tog den gånger den. Sen samma här och jämförde de 

Doris - Kan du inte tänka att det är ju mer än 5000 så då blir ju svaret mer än 10 000 och den är ju 

mindre än både 10 och 1000 då borde svaret bli mindre än 10 000 på den? 

Anders - Men då gör du ju om talen, det får man ju inte 

Doris - Nehe kanske inte det 

 

Eleverna har löst uppgiften genom att se uppgiften som en rutinuppgift, de har utfört multiplikation och fått 

fram två produkter och jämfört de med varandra. Doris har ett annat förslag på hur uppgiften kan lösas för 

att underlätta för eleverna. Men Anders som först löste uppgiften håller inte med och då blir även Doris 

tveksam. Detta innebar att gruppen inte fick ta del av lösningen då de förkastade den. Eleverna uppfyllde 

många av Masons et al. (2010) delar under granskningsfasen. De gjorde beräkningar som de kontrollerade 

och jämförde med varandra. En elev, Doris, försökte att visa de andra i gruppen att det hade gått att expandera 
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uppgiften, att ändra på uppgiften en aning så att den blir lite tydligare och enklare att se vad svaret skulle 

kunna bli.  

Hade gruppen lyssnat lite bättre på Doris kunde gruppen fått ett verktyg att använda många gånger vid 

liknande uppgifter. Men eftersom de andra i gruppen inte trodde att det var okej att göra på det sättet blev 

även Doris tveksam. Och tillfället till en lärdom försvann. 

Mason et al. (2010) skriver att genom att generalisera uppgifter kan elever förstå hur liknande tal kan lösas. 

I den sista fasen, granskning, fanns det här med i det vi fick ta del av från en grupp på 4 elever som löser en 

matematikuppgift. 

Uppgift: Början på uppgiften G1U2T1 

Eleverna ska skriva om följande påstående är sant eller falskt  

11    x    11  =   111       För man tar 11 gånger 1 vilket blir 11 sen lägger man bara till en 1 i slutet.  

  

Anders - Hmm det kan nog stämma 

Berit - Vi kan väl testa och ställa upp det 

Eleverna ställer upp de två talen och får då fram svaret 121 

Berit - 121, så den var falsk 

Carl - man kan ju se att den är falsk för 11 x 10 är ju 110 vilket nästan var lika mycket så svaret 

måste ju vara mycket mer än 111 som det stod. 

Doris - Ja det var ju smart att tänka så, fast det här talet var ganska enkelt 

Carl - Jo men ändå alltid bra att kunna olika sätt ju 
Doris - sant  

 

Carl gör, liksom Doris i det tidigare exemplet, om uppgiften för att kunna söka nya vägar fram till resultat 

genom att generalisera lösningsmetoden. De använder samma metod för att göra om uppgiften men i det här 

fallet så ser de att det går att göra om talen för att få en bättre förståelse av det. Den förra uppgiften där 

eleverna skulle multiplicera två tal och se vilket som var större, var ett mer komplext problem för de. Tanken 

med Mason et al. (2010) idé om granskning är att eleverna kan expandera sin lösning för att kunna lösa 

liknande problem i fortsättningen. Det här problemet löste eleverna precis innan problemet ovanför, trots det 

kunde inte eleverna ta till sig de kunskaper som de fick i det här tillfället. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Eleverna använde sig av alla faser i problemlösningsprocessen. Grupperna hanterade faserna på olika sätt 

och använde olika delar av faserna. Sammantaget visade eleverna att de hanterade nästan alla de olika delarna 

i faserna. Att tänka efter om de visste något liknande problem var det ingen grupp som gjorde. Den del av 

ingångsfasen som alla elever använde, var att läsa frågan noggrant. Den andra fasen (attack) hanterade elever 

på olika sätt. Antingen gick de tillbaka till första fasen för att se om de missat någon information eller så gick 

de vidare till nästa fas för att reflektera över vad som kunde ha gått fel i deras uträkningar.  

Vad gäller den sista fasen (granskning), var den inte lika frekvent använd som de andra faserna. Inte heller 

stannade eleverna kvar i denna fas, utan de gick ofta snabbt vidare. Samtliga grupper använde sig av fasen, 

men i olika utsträckningar.  
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5 Resultatdiskussion 
I studiens resultatdiskussion kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till bakgrunden som 

redovisats i början på arbetet. Studiens syfte är att utreda hur eleverna i två femteklasser visar sin 

problemlösningsförmåga. För att konkretisera syftet formulerade vi en forskningsfråga: Hur hanterar 

eleverna problemlösningsprocesser i matematiska diskussioner? Frågan har varit central under skrivandet 

av resultatet och är även central i denna resultatdiskussion.  

5.1 Eleverna går igenom alla faserna i problemlösningsprocessen. 

De olika faserna i problemlösningsprocessen hanterades av olika väl eleverna, men ingen fas uteblev när 

eleverna diskuterade sig fram till lösningar på problemen. Av de olika faserna (Mason et al., 2010) var den 

tredje (granskning) den som var minst synlig i elevernas diskussioner. Något som är värt att poängtera är att 

eleverna, efter utförda aktioner, gavs tillfälle att i helklass diskutera lösningarna till de problem som de 

arbetat med. De här diskussionerna var ingenting som dokumenterades, vilket gör att innehållet från fas tre 

är enbart från lektionstillfällena där aktionerna ägt rum. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) berättar att elever 

måste känna ett behov eller en mening med att lösa den specifika uppgiften. Eleverna som deltog i studien 

visste att det skulle bli en gemensam reflektion efter passen. Det är möjligt att det kan vara en faktor till att 

eleverna inte fann något behov eller mening till att på egen hand reflektera på ett djupare plan. Li och Tsais 

(2017) uppmärksammade att det var samma elever som var tysta under flertalet av lektionerna. Detta var 

elever som uppfattade sig själva som svagare inom ämnet matematik och trodde därför inte att de hade 

möjlighet att bidra på samma sätt som sina gruppmedlemmar. Vår studies resultat visar tydligt att elever 

genomgick de olika faserna, men ingen hänsyn har tagits till individnivån. Resultatet pekar på att gruppen 

visar förmåga att skapa förståelse innan attackfasen. Men i en grupp av fyra elever är det inte alla fyra som 

visar denna förmåga i utdragen. Dillenbourg (1999) skriver att elever genom att arbeta tillsammans lär av 

varandra. Om gruppen presterar på en högre nivå, kommer eleverna i gruppen också att ta del av det som 

sägs och får möjlighet att göra om det till egen kunskap (Dillenbourg, 1999). 

5.2 Eleverna kan bli ännu bättre på att hantera problemlösningsprocessen 

Kramarski och Mevarech (2003) visar på att det tar tid för elever att lära sig arbeta tillsammans med 

matematiska uppgifter. Detta är något som även Li och Tsais (2017) nämner i sin studie. I vår studie kan vi 

utifrån resultatet konstatera att elever använder sig av de olika faserna, men med stora rum för förbättring. 

Dessa förbättringar handlar främst om att lära sig relatera till tidigare uppgifter och reflektera över utförd 

uppgift. Eleverna i denna studie deltog i fem pass utspritt på fem veckor. Eleverna i Li och Tsais studie gjorde 

19 lektioner under en termin. I Li och Tsais (2017) studie framkom det att eleverna till en början inte 

presterade så bra, då de inte var vana vid att arbeta med problemlösningsuppgifter. Det var inte förrän 

eleverna hade arbetat länge med detta arbetssätt som de kunde se en förbättring. Om vi skulle jämföra vår 

studie med deras, skulle vi efter vår sista lektion med eleverna befinna oss någonstans i början av deras 

studie. Det är alltså fullt möjligt att eleverna i vår studie skulle kunna hantera problemlösningsprocessen 

ännu bättre med tiden. 
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5.3 Lärarens roll i en problemlösande undervisning 

Hur eleverna hanterar problemlösningsprocessen faller inte enbart på en el eleven, läraren har alltid det 

största ansvaret för elevernas utveckling. Vårt resultat visar på hur eleverna hanterar 

problemlösningsprocessen. Men hur kan läraren påverka? Stylianou (2011) jämför i sin studie hur elever, 

respektive experter arbetar med problemlösning. En didaktisk implikation som förmedlades i studien var att 

läraren bör stötta elever inom de områden där experterna gjorde annorlunda än eleverna. I detta fall är Mason 

et al. (2010) experterna och eleverna i vår studie har gjort mycket av problemlösningsprocessen rätt. Men 

det finns fortfarande mycket utrymme för förbättring. Eleverna hade förbättrat sin problemlösningsförmåga 

om de hade kunnat se likheter mellan uppgifter för att kunna dra nytta av tidigare erfarenheter. Generellt 

hade en mer frekvent användning av de olika delarna i faserna gynnat eleverna. Även Stylianou (2011) menar 

att det är lärarens roll att vägleda eleverna i rätt riktning när eleverna själva inte gör som experterna. 

Resultatet i vår studie pekar på att eleverna i fas ett (ingång) tar reda på vad de vet genom att läsa uppgiften 

noga och tänka på vilka idéer som verkar vara relevanta. De frågar sig inte om de stött på en liknande uppgift 

tidigare, vilket är något som Mason et al. (2010) uppmanar till. I ingångsfasen är lärarens roll att stötta 

elevernas tänkande i den riktningen. Om man lyckas få eleverna att reflektera över detta så kommer deras 

problemlösningsprocess bli bättre, de får en chans till bättre förståelse av hur uppgiften skulle kunna lösas.  

Schoenfeld (1985) menar att en lärare inte kan berätta strategier för att lösa matematiska problem och 

förvänta sig att eleverna har lärt sig. Eleverna behöver upptäcka behovet av de specifika strategierna på egen 

hand genom att lösa flera olika problemlösningsuppgifter. I resultatet kan vi identifiera några olika strategier 

från eleverna. Detta är elevernas egna strategier, som de tycker passar till uppgiften. Även om läraren inte 

kan lära elever strategier genom en genomgång av olika strategier, kan läraren hjälpa elever att identifiera 

strategierna som används i ett grupparbete. Fas tre (granskning) är en mycket viktig fas (Mason et al., 2010). 

Även Polya (2003) menar att den sista och reflekterande fasen är en mycket viktig del i processen. Ett sätt 

för lärare att få med sig eleverna skulle kunna vara att reflektera över elevernas problemlösningsprocesser i 

helklass och därigenom, som Schoenfeld (1985) betonar vikten av, förse eleverna med en bra repertoar av 

strategier för problemlösning. Kramarski och Mevarech (2003) menar att elever som samarbetar har större 

möjligheter att utveckla sina strategier.  

Om vi som lärare kunde ta del av alla olika tankar och idéer hos eleverna i klassen borde vi kunna identifiera 

flera olika strategier som eleverna lätt kan relatera till. Särskilt om de har arbetat problemlösande där de 

upptäckt strategier som passat för en uppgift. Här behövs dock ytterligare forskning för att kunna dra en 

slutsats. 
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6 Slutsats och didaktiska implikationer 
Vår slutsats i denna studie är att elever går igenom alla tre faserna i problemlösningsprocessen, men att det 

finns utrymme för förbättring när eleverna hanterade processen. Det fanns delar av faserna som eleverna inte 

gick igenom. I den inledande fasen (ingång) var det få som relaterade innehållet till liknande problem. Den 

didaktiska implikationen blir därför att lärare bör stötta elever med att tänka i de banorna. I 

resultatdiskussionen nämndes att lärare inte kan ge elever strategier. En bra idé kan därför vara att ge elever 

liknande problem, så att strategierna kan befästas genom att eleverna tar hjälp av tidigare erfarenheter. Flera 

grupper var noggranna med att säga det som var givet för att sedan försöka lösa uppgiften. Vad många elever 

misslyckades med var att komma underfund med vad det är som ska tas reda på. Det blev ibland fel då elever 

antingen gick för snabbt fram eller missförstod vad frågan gick ut på. Det kan vara bra att försöka öva på det 

här sättet att tänka, exempelvis med det exemplet som Mason et al. (2010) skrev om gällande någon som var 

på väg till  St Ives. Var det enbart jag som var på väg dit och de jag mötte gick därifrån? Eller var vi alla 

på väg mot samma håll? Om eleverna får arbeta med den här typen av problem där lösningen inte alltid är 

självklar kan de lyckas bättre i framtida problemlösningsuppgifter. Resultatet visade att det var få grupper 

som befann sig i granskningsfasen. För att utvecklas behöver elever reflektera över processen (Mason et al., 

2010). Lärarens roll i detta blir att stötta elever att själva reflektera över sin arbetsgång. Eftersom målet med 

skolans undervisning är att bilda goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2017), bör eleverna med tiden klara 

av denna fas på egen hand. Även när läraren inte är närvarande är det en del av problemlösningsförmågan 

att kunna reflektera. 

En aspekt som är viktig att ha i åtanke när man som lärare börjar med undervisning i problemlösning är att 

elevernas sätt att hantera problemlösningsprocessen inte kommer att vara optimal från första början. Elever 

behöver tid till att lära sig hantera arbetssättet och därmed utveckla även problemlösningsförmågan. Att 

samarbeta med andra elever i problemlösning är att föredra, men även samarbete är något som elever måste 

träna på. Som lärare gäller det att vara tålmodig och fortsätta utöva denna typ av undervisning, även om det 

inte sker någon progression i början.  

Vidare forskning hade behövts vad gäller lärarens roll i att tillgodose elever med strategier. Forskning har 

konstaterat att det inte räcker att enbart redovisa dem för eleverna (Schoenfeld, 1985). Genom att låta 

eleverna arbeta med problemlösning tillsammans kommer strategier att uppdagas, strategier som de kan 

relatera till, det har vi sett i vår empiri. Dessa strategier skulle kunna identifieras och reflekteras över i 

helklass. På så sätt kommer förhoppningsvis eleverna att förstå när strategierna är användbara. En 

fältforskning om hur ett gemensamt uppmärksammande av olika problemlösningsstrategier påverkar 

elevernas repertoarer av strategier hade varit betydelsefullt för matematiklärare. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Gruppindelning 

 

Första tillfället                             Sista tillfället 

Grupp 1Observation 1 Grupp 3 Observation 3 

Anders Anja 

Berit Bodil 

Carl Cecilia 

Doris   

    

Grupp 2 Observation 2 Grupp 4 Observation 4 

Ted Albin 

Lisa Bengt 

Kalle Cedric 

Isa David 

    

  Grupp 5 Observation 5 

  Anna 

  Erik 

  Joel 

  Sara 

    

  Grupp 6 Observation 6 

  Ed 

  Jonas 

  Elton 

  Stina 
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8.2 Tillfälle1 Grupp 1 Uppgift 1-4 

 

Uppgift 1 

Lös följande uppgifter och använd sedan svaret ni får i de olika uppgifterna för att få fram vilket tecken det 

motsvarar i koden. 

3    x    7  =    A 

5    x    8 =    B 

1    x    6 =    C 

2    x    0.5 =    D 

D    x    B    +    C    -    A  =  

 

 

Uppgift 2 

Det kommer komma 5 olika påstående du ska markera de som antingen sant eller falskt beroende på om de 

är sanna eller falska. Du ska sedan addera antalet sanna påståenden och sedan multiplicera med 7. Svaret 

kommer ge er den andra delen i veckans kod. 

3    +     1      x   5   =  20      Svaret blir 20 för du tar först 3 + 1 sedan multiplicerar du med 5 

11    x    11  =   111       För man tar tar 11 gånger 1 vilket blir 11 sen lägger man bara till en 1 i slutet 

Summan av alla siffror i svaren i 9:ans multiplikationstabell blir 9. Exempelvis 18 = 1+8 och 27 = 2+7  

5    x    20    =    100     Detta stämmer för  10    x    10    =    100 om du tar hälften på ena produkten och 

dubbelt på produkten så blir det samma faktor. 

5    x    5    x    5    x    5    =    555 
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Uppgift 3 

Det kommer komma 5 olika påstående du ska markera de som antingen sant eller falskt beroende på om de 

är sanna eller falska. Du ska sedan addera antalet sanna påståenden och sedan multiplicera med 8. Svaret 

kommer ge er den tredje delen i veckans kod. 

5    x    9    +   3   x   4   =  192     Svaret blir 192 för du börjar längst till vänster och fortsätter till höger. 

100    x    10  =   1000        För man tar tar 1 gånger 1 vilket blir 1 sen lägger man bara antalet nollor i de 

båda talen alltså 3 då blir svaret 1000 

5   x   5 =  5   x  4  + 1   Svaren är lika på båda sidorna för 4+1 blir ju 5 då blir det 5  x  5 på båda sidorna 

9   x   9  =  4  x  5  + 4   x  5  

2  x   5426 är en större produkt än 8   x  934 

 

 

Uppgift 4 

Kolla i kod pappret. Byt ut bokstäverna och tecknen mot talen i kod pappret och lös sedan uppgiften. Det 

talet du kommer få när uppgiften är färdig kommer generera sista delen i veckans kod. 

℗ - ? + ! - Ω + b +b + b + b + < - δ + æ - n + å 
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8.3 Tillfälle1 Grupp 2 Uppgift 1-4 

 

Uppgift 1. 

En låda är packad med 5 kilogram tändstickor och tandpetare. Det finns lika många tändstickor som 

tandpetare i lådan. Varje tändsticka väger 6 gram och varje tandpetare väger 4 gram. Hur många 

tändstickor finns det i lådan?  

 

 

 

 

Uppgift 2. 

Det tar 1 minut för Edvin att gå 30 meter. Men om han cyklar samma sträcka tar det bara 15 sekunder. Hur 

lång tid tar det för Edvin att cykla 3 kilometer? (Svara i lämplig tids-enhet) 

 

 

 

 

 

Uppgift 3. 

Ebba har 1,28 liter vatten i en bunke. För varje meter hon går med bunken tappar hon hälften av allt vatten. 

Hur långt hinner hon tills hon har mindre än en centiliter kvar i bunken?? 

 

 

 

 

Uppgift 4. 

Elias hoppar 3,2 meter i längdhopp. Domaren säger att det var övertramp och drar av 25 centimeter från 

längden. Anna hoppar 3,4 meter i längdhopp. Även denna gången säger domaren att det var övertramp och 

drar av 30 cm från längden. 

 

Hur stor var skillnaden mellan Elias och Annas hopp? (Svara i decimeter) 
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8.4 Tillfälle 5 Grupp 3-4 Uppgift 1-3 

 

Uppgift 1 

 

Det kommer komma 5 olika påstående du ska markera de som antingen sant eller falskt beroende på om de 

är sanna eller falska. Du ska sedan addera antalet sanna påståenden och sedan multiplicera med 13. Svaret 

kommer ge er den första delen i veckans kod. 

 

𝟏

𝟑
  är lika mycket som  

𝟑

𝟗
 

 

𝟐

𝟒
  är lika mycket som  

𝟗

𝟏𝟖
 

 

𝟐

𝟑
  är större än  

𝟒

𝟕
 

 

𝟏

𝟑
  är större än  

𝟏

𝟒
 

 

𝟏

𝟗
  är större än  

𝟐

𝟏𝟕
 

 

Uppgift 2 

Emil har bakat 72 kakor. 
1

9
 blev brända, 

1

4
 åt hans syster upp och 

1

6
 gick sönder. Hur många kakor var det 

som blev över? 

 

Uppgift 3 

Om 
1

4
 av en flagga är vit, 

7

100
 är blå och resten grön hur stor del är grön? 

 
Svara i hundradelar. Hundradelen byts ut mot ett tecken i kodpappret. 
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8.5 Tillfälle 5 Grupp 5-6 Uppgift 1-4 

 

Uppgift 1 

25 elever på en skola skulle äta hamburgare på MAX.  

6 av dem köpte dubbelburgaren som kostade 20 kr. 

8 av dem köpte cheeseburgaren som kostade 5 kr 

Resten köpte den vanliga burgaren som kostade 10 kr 

De betalade med en femhundralapp. Hur mycket fick de tillbaka? 

 

 

 

 

Uppgift 2 

Skolans röda hus ska renoveras och eleverna har önskat fler grupprum att arbeta i. 

Idag finns redan 6 grupprum. Men nu ska det byggas en tredje våning. Då kommer det att finnas dubbelt så 

många grupprum. Eleverna är inte nöjda med detta. De vill ha MINST 50 grupprum!! 

Hur många våningar skulle röda huset behöva ha totalt? 

 

 

 

 

Uppgift 3 

En elev äter 2 kakor om dagen. 

Hur mycket äter 8 elever på en vecka? 

 

 

 

Uppgift 4 

Agda har fem gånger så många pennor som Eddy. 

Eddy har dubbelt så många pennor som Emmy. 

Emmy har 4 gånger så många pennor som Elsa.  

Hur många pennor har Agda om Elsa har 3 stycken. 
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