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Abstrakt 
Syftet är att undersöka vad som händer när flerspråkiga elever blir tilldelade 

verklighetsnära matematiska problemlösningsuppgifter. Studien bygger på observationer 

av sex flerspråkiga elever som utför ett enskilt matematiktest med olika 

problemlösningsuppgifter. Intervjuer skedde också med eleverna efter det utförda testet. 

Även en kompletterande intervju med elevernas matematiklärare ligger till grund för 

studien. Studiens resultat visar på att flerspråkiga elever har svårigheter i problemlösning 

men framförallt i öppna problem. Det kan bero på att eleverna är vana vid att en uppgift 

endast kan ha en lösning och ett svar. Därav blir öppna uppgifter mer kognitivt krävande 

då eleverna behöver tänka om. Elevernas andraspråk (svenska) begränsar dem i 

läsförståelsen av uppgifterna. Problemen formuleras ofta, omedvetet om av eleverna 

vilket kan bero på bristen i läsförståelsen eller av frustration för att få fram en lösning och 

ett svar. Resultatet kan vara viktigt för lärare att ha kännedom om, då det speglar elevers 

svårigheter i problemlösning samt vad vi anser behöver tränas på mer i skolan. Det vi 

funnit kan bli en tankeställare till alla lärare som arbetar med problemlösning.  

 

Nyckelord 
Cummins fyrfältare, Flerspråkighet, Pólyas fyra faser, Problemlösningsuppgift, 

Verklighetsnära situationer. 

 

English title 
What happens when multilingual pupils are assigned realistic situations in mathematical 

problems? 

 

Tack! 
Vi vill tacka alla medverkande som gjort denna studie möjlig att genomföra. Vi tackar 

även Berit Roos-Johansson för handledning och vägledning under studiens gång.  
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1 Inledning 
Under vår senaste verksamhetsförlagda utbildning fann vi, att flerspråkiga elever har en 

större utmaning i att lösa problemuppgifter än att utföra rutinuppgifter. Efter att ha 

samtalat med en utbildad matematiklärare med arabiska som förstaspråk, fick vi 

kännedom om att problemlösning inte förekommer mycket i hens kultur under 

matematikundervisningen. Rutinuppgifter ligger där som grund för matematiken där 

elever tränar på ett specifikt sätt att lösa uppgiften (Skolverket, 2014). I denna studie 

kommer vi att använda oss av fyra elever med arabiska, en med dari och en med kurdiska 

som förstaspråk. 

 

Problemlösningsuppgifter blir ett problem när det för problemlösaren krävs en viss 

ansträngning för att komma fram till en lösning. Problemlösningsuppgifter innefattar att 

eleven först vill lösa det utan att tidigare ha en kunskap om att lösa problemet. Då krävs 

en förmåga från eleven att kunna tolka problemet och finna en lösning (Taflin, 2007). 

Pólya (1970) har definierat svårigheter med problemlösning, där det är många steg för 

elever att ta sig igenom vilket är svårt:  

 
Det värsta kan inträffa om han tar itu med beräkningar eller konstruktioner utan 

att ha förstått problemet. Vanligtvis är det meningslöst att börja arbeta med 

detaljer utan att man har sett de stora sammanhangen, utan att man har gjort 

något slags plan (Pólya, 1970:26).  

 

Problemlösningsuppgifter är en form av textuppgifter, vilket ställer krav på elevens 

läsförståelse. PISA är en internationell kunskapsmätning som bland annat mäter 

läsförståelse i samband med matematik. År 2015 presterade 15-åriga elever enligt PISA-

undersökningen i genomsnitt 494 poäng, vilket är en genomsnittlig nivå för alla 

deltagande länder (Skolverket, 2016). Enligt läroplanen ska eleverna utveckla en förmåga 

i att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder (Skolverket, 2011:56). Enligt kunskapskraven ska eleverna i årskurs tre […] 

lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi 

med viss anpassning till problemets karaktär (Skolverket, 2011:60). De senaste PISA-

mätningarna visar på att det har skett en förbättring inom läsförståelsen i matematik. 

Dessvärre finns [e]tt viktigt besked […] att elever med utländsk bakgrund inte har 

påverkat resultatutvecklingen mellan 2012 och 2015[…] (NC, 2016). 

 

Den tidigare nämnda iakttagelsen fick oss att närmare vilja undersöka flerspråkiga elevers 

lösningar i verklighetsnära problemlösningsuppgifter. Utifrån ovanstående information 

om en internationell kunskapsmätning samt ett av lärarnas viktigaste styrdokument ser vi 

en vikt i att skapa förutsättningar för att utveckla flerspråkiga elevers 

matematikkunskaper i framförallt problemlösningsförmågan. Personen som skapar 

förutsättningar för eleverna är läraren därför finner vi ett intresse av att även undersöka 

hur lärare arbetar med problemlösningsförmågan. Vi anser detta vara en viktig studie för 

oss blivande lärare eftersom matematik är ett internationellt språk. Matematik i vardagen 

är verklighetsnära situationer som elever enligt läroplanen ska bemästra på en elevnära 

nivå.   
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som händer när flerspråkiga elever blir 

tilldelade matematiska problemlösningsuppgifter kopplade till verklighetsnära 

situationer.  

 

1. Hur tar flerspråkiga elever sig an verklighetsnära problemlösningsuppgifter? 

 

2. Vad uttrycker de flerspråkiga eleverna om de valda verklighetsnära 

problemlösningsuppgifterna? 

 

2.1 Viktiga begrepp  

Flerspråkighet 

Använder elever flera språk dagligen räknas de som flerspråkiga elever (Gröning, 2003). 

Eleverna i denna studie talar flera språk och behärskar svenska språket på olika nivåer.  

 

Problemlösningsuppgift 

En uppgift där individen inte har några tidigare erfarenheter av att lösa eller har någon 

strategi att lösa en specifik uppgift kallas problemlösning. Problemlösningsuppgifter är 

individuella på så vis att ett problem för någon inte behöver vara ett problem för någon 

annan (Ahlberg, 1995). Elever undervisas ofta bara i en problemlösningsstrategi för att 

göra beräkningar och får oftast inte lära sig hur andra strategier kan användas (Lester, 

1996).   

 

Rutinuppgift 

Rutinuppgifter är uppgifter där eleverna sedan tidigare tränat på att lösa och nu vet hur 

det ska lösas. Syftet är att eleverna ska få en rutin av att lösa denna typen av uppgift så de 

vet hur de ska lösa en liknande uppgift. Rutinuppgifter är bra om eleven behöver träna 

extra på exempelvis algoritmer. Exempelvis 253 + 119 = ? (Skolverket, 2014). 

 

Enstegsproblem/flerstegsproblem 

Problem som kan lösas genom en uträkning definieras som enstegsproblem. 

Flerstegsproblem definieras som problem som kräver flera uträkningar (Yan & Lianghuo 

2006). 

 

Öppna problem/slutna problem 

Öppna problemuppgifter är uppgifter som har flera olika lösningar med rätt svar. Slutna 

problemuppgifter är uppgifter som har ett korrekt svar. Det vill säga att svaret antingen 

är rätt eller fel (Sullivan, Warren, White & Suwarsono, 1998). 

 

Processproblem 

Processproblem är ett problem som kräver fler strategier än att bara göra en uträkning. 

Dessa strategier kan vara att rita upp problemet eller lista upp det (Lester, 1996:88).    

 

Kängurumatematik 

Kängurumatematik genomförs av NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning. 

Varje år genomförs en matematiktävling för alla årskurser i skolor runt om i världen. 

Syftet med Kängurumatematik är att väcka en större lust och intresse för alla elevers 

matematikutveckling. Det finns olika nivåer av matematiktester som benämns med olika 

namn, dock speglar inte matematiktesterna vad eleverna i varje årskurs bör kunna (NCM, 

2017). 
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Nationella prov 

I årskurserna 3, 6 och 9 ska eleverna i Sverige varje år genomföra ett prov i vissa ämnen. 

Detta prov är ett stöd för att se om läraren har lärt ut den kunskap som kunskapskraven 

kräver. De nationella proven verkar för en likvärdig utbildning där bedömning och 

betygssättning ska ske lika över landet. Nationella proven är en avstämningspunkt på 

elevernas kvalité i kunskaper. Denna bedömning ska bli en del i lärarens samlade 

information om elevens kunskaper (Skolverket, 2016a). 

 

Matematiska begrepp  

Matematiska begrepp definieras som en matematisk relation till ett föremål. Det kan 

beröra proportioner, dimensioner, positioner (lägesord), omfång, antal eller 

ordningsföljd. Proportioner och dimensioner innebär exempelvis stor/liten eller lång/kort. 

Positioner berör lägesord som talar om vart föremålet befinner sig. Exempelvis inne/ute 

eller uppe/nere. Omfång och antal handlar om mängd och hur många, exempelvis 

mycket/lite eller antal av ett föremål. Ordningsföljd handlar om vart i ordningen ett 

föremål kommer. Exempelvis före/efter eller idag/imorgon. Begreppen tolkas beroende 

på kontexten och till vilket föremål begreppet beskrivs (Björklund, 2007).   

 

Vardagsord 

I denna studie definieras vardagsord som ord utöver matematiska begrepp. Vardagsord 

handlar om föremål som krävs för att förståelsen ska bli bättre men som inte påverkar den 

matematiska uträkningen. Exempel på vardagsord i denna studie är penna, rymdvarelse 

och studsboll.  
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3 Litteraturbakgrund 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är av relevans för vår studie. Den berör 

områdena; problemlösning, metoder vid problemlösning, utmaningar för eleverna i 

problemlösning samt verklighetsnära problem.   

 

3.1 Vad är problemlösning?  

Problemlösning är en process där erfarenheter, kunskaper och ansträngningar för att 

bestämma ett resultat samspelar, där tillvägagångssättet inte är känt sedan tidigare 

(Lester, 1988). En uppgift karaktäriseras som problemlösning när det för problemlösaren 

krävs en större ansträngning än vid rutinuppgifter (Taflin, 2007). Rutinuppgifter är 

upprepade träning av ett specifikt område (Skolverket, 2014). Problemlösaren måste vilja 

lösa problemet och det innefattar att personen ska kunna tolka problemet och finna en 

lösning (Taflin, 2007). Lester (1988) har utifrån sin forskning kring problemlösning lyft 

fram följande åsikt: 

 
All mathematics educators agree that problem solving is a very important, if not 

the most important goal, of mathematics instruction at every level (Lester, 

1988:32). 

 

Problemlösning är viktigt att arbeta med inom alla åldrar. Sedan 1980 har problemlösning 

varit det mest omskrivna området inom matematik. Däremot är problemlösning det minst 

förstådda och ingen vet riktigt hur arbetet ska ske med problemlösning (Lester, 1988). 

Alla som är intresserade av matematik bör lösa problemlösning vare sig ung eller gammal, 

poängterar Pólya (1970).  

 

Genom att undervisa i problemlösning ska eleverna utveckla ett matematiskt tankesätt där 

de kan praktisera matematiska idéer. Därav en stor vikt i att arbeta med problemlösning 

(Schoenfeld, 1991). Ett viktigt mål är att utveckla problemlösare inom matematiken som 

är spännande och utmanande för lärare och elever (Lester, 1988). Tipset Lester ger till 

lärare som ska arbeta med problemlösning är att det ligger i barns natur att lösa problem 

vilket läraren kan nyttja genom att arbeta med problemlösning mer och utöka elevernas 

register i hur problem kan lösas. Det är en tuff utmaning: Since problem solving is so 

complex, it is difficult to teach (Lester, 1988:37). 

 

3.2 Metoder för att lösa problemuppgifter  

Pólya (1970) är en ungersk/amerikansk matematiker född år 1887. Han är känd för att ha 

utvecklat en metod som innefattar fyra faser, som är relevanta vid olika problemlösningar. 

Dessa fyra faser innehåller; att förstå problemet, att göra upp en plan, att genomföra 

planen och att se tillbaka. Nedan beskrivs varje fas mer ingående. 

 

Att förstå problemet  

Den första fasen innebär vikten av att eleven förstår problemet som hen ska lösa. Det är 

också viktigt att eleven vill lösa problemet. För att eleven ska tycka problemlösning vara 

lustfyllt måste det ges tid samt att problemet är verklighetsnära. Eleven måste kunna 

återberätta problemet, därför är det av vikt att läraren ställer frågan: Vad är det som 

efterfrågas? Kräver problemlösningsuppgiften att något kan konkretiseras genom att rita 

är det viktigt att eleven ritar upp det problemet efterfrågar (Pólya, 1970).    
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Att göra upp en plan 

Att gå från att förstå ett problem till att finna en väg att lösa problemet kan vara en 

krävande process. Detta kräver tålamod och kanske många omarbetade försök. Det blir 

enklare att göra upp en plan ju oftare arbete med problemlösning sker för att skaffa sig 

ny kunskap. Lärare kan hjälpa eleven genom att ställa frågan; Har du löst något likande 

problem? (Pólya, 1970).    

 

Att genomföra planen  

Den tredje fasen kräver tålamod. Tålamod i den mån att undersöka varje del noggrant tills 

hela problemet är löst. Genom att eleven själv kommer fram till planen underlättar det vid 

genomförandet av planen. Om eleven har fått planen förklarad för sig utan att själv varit 

delaktig finns det en stor risk att eleven glömmer bort planen vid genomförandet. Läraren 

kan hjälpa eleven genom att ställa frågan; Kan du förklara för mig hur du genomfört 

uppgiften? (Pólya, 1970). 

 

Att se tillbaka   

När planen är genomförd och eleven har kommit fram till ett svar är det viktigt att inte 

direkt gå vidare till nästa fråga. Pólya (1970) poängterar vikten av att kolla igenom svaret 

och göra om beräkningen för att se om samma svar uppkommer. Lärare kan hjälpa eleven 

genom att ställa frågan; Har du kontrollerat resultatet? 

 
 Vidareutveckling av Pólyas fyra faser 

En annan matematikforskare, Schoenfeld (1992) har också studerat 

problemlösningsområdet. Han har utifrån Pólyas metod vidareutvecklat hans fyra faser 

till fem aspekter. Det berodde på att Schoenfeld ansåg att Pólyas fyra faser inte var 

tillräckliga för en problemlösare. Han ville skapa en bredare syn på problemlösning för 

nybörjare, då han själv inte hade arbetat efter Pólyas fyra faser. Pólyas faser anser 

Schoenfeld vara skapade för personer som har fallenhet inom problemlösning. Det är 

något som saknas för nybörjare som måste praktisera problemlösning innan de kan följa 

Pólyas fyra faser. Schoenfelds fem aspekter är; kunskapsbas, problemlösningsstrategier, 

övervakning och kontroll, tilltro och påverkan samt praktik. Nedan jämförs Pólyas fyra 

faser med Schoenfelds fem aspekter. 

 
 Överensstämmer med Pólyas fyra faser 

Kunskapsbasen handlar om att eleven ska veta vilken information som är relevant i 

uppgiften (Schoenfeld, 1992). Det överensstämmer en del med Pólyas (1970) första fas 

att förstå problemet, där läraren ska fråga eleven vad som efterfrågas i problemet. 

Problemlösningsstrategier innefattar att problemlösaren kommer fram till hur problemet 

ska lösas och vilken strategi som krävs (Schoenfeld, 1992). Det överensstämmer helt med 

Pólyas (1970) andra och tredje fas, att göra upp en plan samt att genomföra planen. Där 

ska eleven finna en väg för att lösa problemet och sedan genomföra den. Övervakning 

och kontroll handlar om att eleven ska stanna upp och kontrollera om strategin som 

tidigare valts är lämplig eller om en annan strategi behövs tillämpas (Schoenfeld, 1992). 

Detta överensstämmer delvis med Pólyas (1970) fjärde fas, att se tillbaka. Det innebär att 

eleven kollar igenom sitt svar och gör om uppgiften för att kontrollera resultatet.  

  
 Överensstämmer inte med Pólyas fyra faser 

Tilltro och påverkan innefattar att eleven måste vara övertygad och tro på sig själv för att 

lyckas lösa problemlösningsuppgiften. Lärarens föreställningar om matematik är en 

viktig roll för att eleven ska lyckas (Schoenfeld, 1992). Denna aspekt återfinns inte i 

Pólyas (1970) fyra faser. Praktik är den femte och sista aspekten och innebär att eleven 
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ska ges möjlighet att träna på olika typer av problemlösningsuppgifter (Schoenfeld, 

1992). Denna aspekt återfinns inte heller i Pólyas (1970) fyra faser.    

 
 Strategier i form av representationsformer 

Elever lär sig ofta en strategi för att lösa problemlösningsuppgifter (Lester, 1996). Han 

menar på att undervisningen bör innehålla fler strategier som elever kan lära sig att 

använda. Det han föreslår är; välj en eller flera operationer att arbeta med, rita en bild, 

gör en lista, skriv upp en ekvation, dramatisera situationen, gör en tabell eller ett 

diagram, gissa och pröva, arbeta baklänges, lös ett enklare problem och använda 

laborativa material eller modeller (Lester, 1996:88). En annan forskare som i sin 

avhandling skriver om liknande strategier som hon benämner som representationsformer 

är Taflin (2007). Hon menar att problemlösning är att tolka en uppgift korrekt och kunna 

välja en lämplig metod. Det kan handla om att välja rätt räknesätt och använda olika 

representationsformer. Representationsformerna som Taflin (2007) nämner är att elever 

kan rita uppgiften, att använda praktiskt material och att använda matematiska symboler.  

 

3.3 Elevers utmaningar i att lösa problem 

Öppna uppgifter innebär uppgifter med flera lösningar. Sullivan, Warren, White & 

Suwarsono (1998) nämner i sin forskning att elever har svårt med öppna uppgifter. En 

anledning kan vara att öppna uppgifter kräver en mer kognitiv förmåga än vad slutna 

uppgifter kräver. Öppna uppgifter ska hellre användas när elever har erfarenhet av 

liknande slutna uppgifter. Dessa uppgifter stimulerar till mer kognitivt tänkande. Som 

tidigare nämnts i inledningen har Pólya (1970) också en teori om vad elevers svårigheter 

i problemlösning kan bero på. Han anser att problemlösning innehåller många steg för 

elever vilket är svårt att ta sig igenom.  

 

En bristande förmåga i problemlösning hos elever beror på att läsförståelsen är svag och 

att elever missförstår informationen som ges i texten. Enligt Mölleheds (2001) 

undersökning i sin avhandling, är textförståelse elevernas största brist. Eleverna har svårt 

att förstå vad texten vill förmedla. Informationen misstolkas och detaljer blir lidande. Det 

är vanligt att elever misstolkar en detalj i problemet samtidigt som de uppfattar resten av 

problemet korrekt. Eleverna kan svara på en helt annan fråga än vad problemet syftar till. 

Möllehed har även kommit fram till att elever på förhand har utformat en tanke om 

problemet. Eleverna löser problemet utefter den tanken och inte efter vad problemet 

frågar om. En annan orsak till att elever har svårt med problemlösning är att de inte ges 

någon möjlighet att utveckla sina kunskaper inom problemlösning (Lester, 1988). Han 

menar även att elever inte utmanas eller styrs i tillräcklig mån eftersom problemlösning 

är komplext och kräver instruktioner. Det krävs mycket erfarenhet för att kunna lösa olika 

problem och att kunna reflektera över prestationen (Lester, 1988).   

 
 Flerspråkiga elevers utmaningar i att lösa problem 

I flerspråkiga klassrum har elever olika bakgrund, upplevelser och etnicitet. Dessa elever 

undervisas i ett språk som inte är deras förstaspråk. Globalt blir klassrummen mer och 

mer flerspråkiga och därför krävs det andra strategier för att alla elever ska ges möjlighet 

att lära sig matematik (Jao, 2012). Förutom i svenska som andraspråk har flerspråkiga 

elever svårigheter att uppnå målen i läroplanen för ämnet matematik (Norén, 2010). Det 

kan bero på att matematikundervisningen sker på svenska vilket de flerspråkiga eleverna 

ännu inte utvecklat tillräckligt. I problemlösning försvåras det matematiska språket på 

svenska för flerspråkiga elever som inte har någon koppling till det svenska matematiska 

språket. Anledningen beror på att vardagsuppfattningar är kopplat till de flerspråkiga 

elevernas förstaspråk och inte till deras andraspråk. Utifrån denna kunskap är det svårt 
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för lärare som inte talar samma förstaspråk att undervisa utifrån elevernas tidigare 

erfarenheter då dem inte delar samma förstaspråk eller vardag. Noréns avhandling tar 

även upp flerspråkiga elevers förmåga att lösa matematiska problem. Hon nämner 

missförstånd i matematiska textuppgifter som flerspråkiga elever har gjort. Dessa 

missförstånd beror på att elevernas svenska inte är tillräckligt utvecklad för att förstå 

uppgifterna. I hennes undersökning översattes uppgifter som misstolkades till elevens 

förstaspråk som var arabiska och det gjorde att eleven fick förståelse för uppgiften. Hon 

menar att lärarnas uppgift är att eleverna ska förstå matematiken. Ibland krävs det att 

meningsfulla ord översätts till förstaspråket för att utveckla flerspråkiga elevers förståelse 

för uppgifter, trots att undervisningen sker på det svenska språket. En slutsats Norén 

(2010) kommit fram till är vikten av ett växelspel mellan svenska och förstaspråket i 

matematikundervisningen bör finnas för att flerspråkiga elever ska förstå matematiken.   

 

3.4 Verklighetsnära situationer i matematiken 

Det finns två huvudsakliga syften av att använda verklighetsnära situationer i 

matematiken. Första anledningen är att uppgiften kommer närmre elevens erfarenheter 

och gör det lättare för eleven att förstå och lösa uppgiften. Den andra anledningen beror 

på att motivationen och inlärningsförmågan ökar när eleven upplever uppgiften intressant 

och därmed rolig. Lärarna ska medvetet arbeta med verklighetsnära situationer för att 

elever ska bygga en bro mellan vad de redan kan och vad de är på väg att lära sig (Wistedt, 

1992).       

Det finns en idé med att använda verklighetsnära uppgifter för elever i matematiken. Palm 

(2002) förklarar att verklighetsnära situationer är problem som elever stöter på utanför 

skolan. Vidare definierar han begreppet verklighetsnära situationer som verkliga 

problem. Det innebär att det är en situation som skulle kunna vara tagen ur verkligheten. 

Uppgiften ska också vara verklighetsnära för att svaret ska kunna appliceras i 

verkligheten och på så vis vara rimligt (Palm, 2009). Denna typ av uppgifter, anser Palm 

(2002) ska användas i skolan för att matematiken ska vara kopplad till elevers tidigare 

erfarenheter. När uppgifterna är verklighetsnära ökar också elevernas motivation till att 

lösa uppgifterna som ges och det kan underlätta inlärningen. Uppgifterna blir för eleverna 

mer betydelsefulla när de är förankrade i elevernas vardag.  

I många problemuppgifter krävs det att eleverna har en verklighetsuppfattning. Det kan 

handla om händelseförlopp eller föremål. Beroende på vad elever har för bild av detta så 

kan det påverka deras uträkning av uppgiften. Det kan hända att en uppgift handlar om 

en arbetsvecka, som i vanligaste fall innehåller fem dagar. Uträkningen kan då bli fel om 

eleverna uppfattar en arbetsvecka som sju dagar (Möllehed, 2001). Många elever 

upplever att matematiken i skolan och i vardagen är två skilda aktiviteter (Ahlberg, 1995). 

Elever använder sig av olika lösningsmetoder i skolan och i vardagen. 

Lösningsmetoderna i skolan handlar om att lösa problem. I vardagen är eleverna kreativa 

och kommer på personliga lösningsmetoder och använder inte metoder de erövrat i 

skolan. Det blir för eleven problematiskt att gå från personliga lösningar för att i skolan 

minnas information och göra en matematisk uträkning. För att förebygga elevens 

uppfattningar av matematik i skolan och i vardagen bör eleverna möta olika typer av 

verklighetsnära situationer i problemlösning som sammankopplar deras 

vardagsmatematik och skolmatematik. Positivt med verklighetsnära problem är att eleven 

har en relation till problemet genom tidigare erfarenheter, vilket gör att eleven kan leva 

sig in i problemet och finna en lösning (Ahlberg, 1995).    
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4 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som är av relevans. Den 

berör Pólyas fyra faser och Cummins fyrfältare.  

 

4.1 Pólyas fyra faser 

Som tidigare nämnt är Pólya (1970) 1en känd matematiker från sent 1800-tal. Han har 

utvecklat fyra faser för problemlösning som kommer användas som teori:  

 

1. Att förstå problemet 

2. Att göra upp en plan 

3. Att genomföra planen 

4. Att se tillbaka 
 

Att förstå problemet handlar om att läraren kan fråga eleverna vad som söks och vad som 

är givet i uppgiften. Finns det en figur med i uppgiften så ska den användas. Att göra upp 

en plan handlar om att läraren kan ställa frågor till eleverna som berör om de tidigare har 

stött på ett liknande problem. Vidare kan läraren fråga hur det problemet löstes och om 

eleven hade kunnat formulera om problemet. Att genomföra planen handlar om att läraren 

kan försäkra sig om att eleverna har kontrollerat varje steg i sin uträkning. Läraren måste 

också försäkra sig om att eleverna har en plan för att lösa uppgiften. Frågor som läraren 

kan ställa är ifall eleven kan se att uträkningen är korrekt samt att hen får visa sin 

uträkning. Att se tillbaka handlar om att läraren frågar om eleven kan kontrollera resultatet 

genom att bevisa det. Vidare frågar läraren eleven om hen kan använda resultatet eller 

metoden till något annat problem (Pólya, 1970).     

 

4.2 Cummins fyrfältare om kognitiv- och kontextuellförmåga 

Cummins är en språkforskare som har utvecklat en modell på elevers språkförmåga. Han 

anser att uppgifter elever blir tilldelade i skolan ställer krav på elevernas språkkunskaper. 

Uppgifterna anser han vara av olika svårighetsgrad vilket han benämner som den 

kognitiva svårighetsgraden och graden av kontextbundenhet. Det kognitiva innefattar i 

vilken utsträckning eleverna behöver använda sin tankeverksamhet, hur mycket som 

krävs för att eleverna ska förstå och genomföra uppgiften. Kontextbundenhet innebär hur 

mycket hjälp eleverna får i situationen för att förstå och kunna genomföra uppgiften. 

Befinner sig eleven i ett tidigt stadie i sin språkutveckling bör uppgifterna vara 

kontextbundna och ha låg kognitiv svårighetsgrad. Det kan vara kontextbundet till en 

situation som eleven inte har några tidigare erfarenheter av. Då spelar de inre och yttre 

faktorerna in. De inre faktorerna speglar individen själv som söker stöd i tidigare 

erfarenheter och som reglerar motivationen. De yttre faktorerna speglar den hjälp eleven 

kan få ifrån närmiljön, i form av stöttning som vägledning och praktiska hjälpmedel. Det 

krävs kognitiva utmaningar och stöd i närmiljön för att eleverna ska kunna utvecklas 

språkligt och tankemässigt (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005). Här nedan 

presenteras en modell av elevers tankemässiga och språkliga förmåga. 

                                                 
1 Mer information om Pólya och hans faser återfinns i kapitel 3 Litteraturbakgrund. 
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Figur 1: Cummins fyrfältare publiceras med tillstånd från Skolverket (Skolverket, 2012). 

 

I boken Greppa språket återfinns en bild på Cummins fyrfältare (Skolverket, 2012). Den 

består utav av två axlar, en vertikal och en horisontell. Den vertikala axeln berör den 

kognitiva förmågan; kognitivt enkel och kognitivt krävande. Den horisontella axeln 

innefattar stödet eleven får i uppgiften; stöd i kontexten och inget stöd i kontexten. Inom 

dessa axlar bildas fyra rutor som Cummins definierar av språklig och tankemässig 

förmåga. Den första rutan som Cummins definierar i modellen berör att uppgifter ska 

vara kognitivt enkla och eleven ska ha stöd i kontexten. Gibbons (2013) benämner denna 

ruta som en trygghetszon, det beror på att eleverna får mycket stöttning men uppgifterna 

är inte tillräckligt utmanande för eleverna. Andra rutan innefattar uppgifter som är 

kognitivt krävande där eleven fortfarande har stöd i kontexten (Skolverket, 2012). 

Gibbons (2013) benämner denna ruta som utvecklingszonen, där kombinationen av 

kognitivt krävande och stöd i kontexten är hög, vilket utvecklar lärandet. Ruta tre är dit 

alla ska nå, uppgifter som är kognitivt krävande där eleven inte har något stöd i kontexten 

(Skolverket, 2012). Gibbons (2013) namnger den tredje rutan som frustrationszonen, 

vilket beror på att uppgifterna är kognitivt krävande och har mindre stöttning. Det kan 

göra eleven frustrerad och orolig (Gibbons, 2013). Det återfinns också en fjärde ruta som 

handlar om uppgifter som är enkla där eleven inte har något stöd i kontexten. Cummins 

vill att eleverna vandrar från ruta ett till ruta tre och aldrig hamnar i den fjärde rutan. Det 

för att fjärde rutan inte är utvecklande för eleven varken språkligt eller kognitivt (ibid, 

2012). Gibbons (2013) menar att detta kan få eleven uttråkad, omotiverad och 

ointresserad. Hon namnger denna ruta som uttråkningszonen. I denna studie kopplas 

problemuppgifterna med en tillhörande bild till vad Cummins fylfältare menar med stöd 

i kontexten. De övriga uppgifterna, utan tillhörande bild kopplas till Cummins fyrfältare 

med inget stöd i kontexten.  
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5 Metod  
I detta kapitel presenteras det använda materialet och de metoder som ligger till grund för 

studien. Den berör områdena; datainsamling, urval och genomförande. Under 

genomförandet återfinns hur intervjuguiderna, matematiktestet och observationsschemat 

konstruerats. 

 

5.1 Datainsamling 

Materialet som användes vid datainsamlingen i denna studie var ett matematiktest, ett 

observationsschema och en intervjuguide till både elever och läraren. Materialet låg till 

grund för elevobservationer och intervjuer med en lärare och sex elever. Vi ansåg detta 

vara den mest relevanta metoden i förhållande till vårt syfte och visade på så vis hög 

reliabilitet (Allwood & Erikson, 2010). När det handlade om matematiktestet bestod det 

av problemuppgifter som var verklighetsnära för eleverna (Palm, 2002) och som berörde 

de olika räknesätten; addition, division, multiplikation och subtraktion. Under detta 

matematiktestet gjordes noteringar i observationsschemat under tiden eleverna utförde 

testet. Det var en deltagande observation, om hur eleverna gjorde vid problemen 

studerades utan att ingripa i deras uträkningar. Vi ingrep endast när eleverna bad om hjälp 

vid förklaring av vardagsord och läshjälp (Denscombe, 2016). Insamling av data genom 

observationer under tiden eleverna utförde provet var en lämplig infallsvinkel inför den 

kommande intervjun med eleven om hur hen tänkt och gjort vid uppgifterna.  Efter 

observationerna samanställdes elevernas lösningar. Det krävdes en djupare förståelse för 

att få våra frågeställningar besvarade, därför togs matematiktestet upp under den enskilda 

intervjun med varje elev. Intervjuerna var semistrukturerade med personliga intervjuer, 

där frågor var förutbestämda. Däremot kunde intervjuerna vara flexibla med andra frågor 

(Denscombe, 2016). När det gällde intervjun med läraren, hade den en viktig och 

kompletterande roll angående elevers svårigheter vid problemlösningsuppgifter. Det 

berodde på att lärarens arbete med problemlösning påverkade eleverna i sina lösningar.  

 

5.2 Urval 

Utifrån ett bekvämlighetsurval kontaktades en av våra senaste verksamhetsförlagda 

utbildningsskolor. Detta berodde på att skolan hade en stor andel mångfald av elever 

vilket studien syftade till. På skolan var 95 % av eleverna flerspråkiga (Skolverket, 2015). 

Flerspråkighet innebar att individerna har ett annat förstaspråk än svenska (Gröning, 

2003). Skolan låg även i vårt närområde vilket underlättade i studien eftersom tiden var 

knapp (Denscombe, 2016). Skolan var vi bekanta med sedan tidigare med både lärare och 

elever. 

 

Endast sex elever i årskurs tre fick godkännande från vårdnadshavare och blev de 

medverkande flerspråkiga eleverna i studien. I studien medverkade även elevernas 

matematiklärare. Matematiktestet bestod av sex olika verklighetsnära 

problemlösningsuppgifter som eleverna utförde enskilt. Valet av att använda sex 

uppgifter var för att få en variation på de valda problemtyperna i denna studie; 

enstegsproblem/flerstegsproblem, öppna problem/slutna problem och processproblem. 

Flera uppgifter som berörde samma problemtyp valdes för att öka reliabiliteten. 

Uppgifterna var tagna ifrån ett gammalt nationellt prov för årskurs tre som PRIM-gruppen 

konstruerat (Skolverket, 2016a). Det var även med uppgifter från Nationellt Centrum för 

Matematik som arrangerat kängurutävlingar (NCM, 2017). Uppgifterna från ett gammalt 

nationellt prov var uppgifter elever ska kunna lösa och som var väl förankrade i 

läroplanens kunskapskrav och förmågor. Uppgifter från Nationellt Centrum för 
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Matematik togs på grund av att kängurutävlingen var global och ska väcka 

matematiklusten.  

 

5.3 Genomförande 

Först togs det kontakt med handledaren på skolan, som var en matematiklärare i årskurs 

tre. Hen var villig att ställa upp och hjälpa oss med denna studie genom att bli intervjuad 

(Bilaga A). Matematikläraren valde att besvara frågorna på e-post på grund av tidsbrist, 

både från hens och från vår sida. Det innebar även att hen hjälpte oss att dela ut 

samtyckesblanketterna till eleverna i årskurs tre, som skulle hem till elevernas 

vårdnadshavare för godkännande och påskrift (Bilaga B). Vid konstruktionen av 

samtyckesblanketterna användes en vetenskaplig hållning utifrån vetenskapsrådets 

riktlinjer. Det var av stor vikt vid empirisk forskning som berörde människor. Riktlinjerna 

som ska följas var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 
 Förberedelse av intervjufrågor till lärare 

Efter att ha läst in oss på teori och tidigare forskning om problemlösning och 

verklighetsnära situationer samt strategier formulerades en intervjuguide. Först 

funderades det över att ställa enkla och allmänna frågor för att mjuka upp konversationen 

(Bilaga C, fråga:1–3). Intresset av att veta om och hur läromedel framställde 

problemlösning och om det var tillräckligt gav underlag till de första frågorna (Bilaga C, 

fråga: 4–6). Information om hur läraren själv ställde sig till och arbetade med 

problemlösning samt vilka typer av problem i förhållande till verklighetsnära uppgifter 

för eleverna var intressant (Bilaga C, fråga: 7–11). Därefter föll intresset på lärarens 

tankar om problemlösning samt om elever har svårt för problemlösning och ifall 

problemlösning har förändrats över tid (Bilaga C, fråga:12–14). Avslutningsvis fick 

läraren själv utrymme för andra frågor av relevans för studien (Bilaga C, fråga: 15–16). 

 
 Förberedelse och föranalys av matematiktest 

5.3.2.1 Kängurumatematik och Nationella prov 

Problemuppgifterna i matematiktestet togs från testerna Milou år 2015 (NCM, 2015) och 

Ecolier år 2012 (NCM, 2012). Milou inriktades för förskoleklass upp till årskurs två. 

Ecolier inriktades för årskurs tre till fyra. Från Milou användes uppgift 13 och från Ecolier 

användes uppgift 3. Användandet av en uppgift från Milou och en från Ecolier föll på att 

båda var textuppgifter med flerstegsproblem och slutna problem och passade in i vår 

föreställning om problemuppgifter.  Fyra problemlösningsuppgifter ifrån PRIM-gruppens 

ihopsatta material av gamla nationella prov användes (PRIM-gruppen, 2016). 

Uppgifterna togs från år 2010–2011 på grund av att det var de senaste nationella prov 

som hittats.  

 

Matematiktestet skapades i förhållande till Cummins fyrfältare. Uppgifterna som 

konstruerades, utifrån Kängurumatematiken och Nationella proven låg enbart inom ruta 

två och tre i Cummins fyrfältare på grund av elevernas förkunskaper. Ruta två innefattade 

kognitivt krävande uppgifter med stöd i kontexten (Skolverket, 2012). Ruta tre berörde 

uppgifter som var kognitivt krävande med lite stöd i kontexten (Skolverket, 2012). Vissa 

uppgifter hade en tillhörande bild och det gjorde att uppgiften hamnade i ruta två. 

Uppgifter utan bild hamnade inom ruta tre då eleven själv kan skapa bilder utifrån den 

förståelse de fått ifrån uppgiften. Alla uppgifter var problemlösningsuppgifter som inte 

hade någon tydlig strategi och blev kognitivt krävande.   
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5.3.2.2 Uppgiftsbeskrivning 

Uppgift 1:   

Denna uppgift handlade om att eleven skulle räkna ut hur mycket en film kostade då tre 

stycken kostade 150 kronor (Bilaga D). Vardagsordet i denna uppgift var ordet: film. Det 

matematiska begreppet som återfanns i uppgiften var begreppet: lika mycket (Björklund, 

2007). Denna uppgift ansågs vara verklighetsnära då eleven hade erfarenhet av att vara 

med och handla i butik (Palm, 2009). Detta var ett enstegsproblem som endast krävde en 

uträkning (Yan & Lianghuo, 2006). Uppgiften låg inom problemtypen slutna problem 

eftersom uppgiften endast hade ett rätt svar (Sullivan m.fl., 1998). Syftet med uppgiften 

var att eleven skulle få visa kunskaper inom problemlösningstypen enstegsproblem och 

slutna problem. En utmaning kunde vara att eleven hade problem med att dividera ett högt 

tal som 150 med tre.   

 

Uppgift 2:      

Denna uppgift syftade till att eleven skulle räkna ut hur många bitar som var kvar från två 

stora pizzor när 14 barn hade ätit en bit var (Bilaga D). De vardagsord som fanns i 

uppgiften var; pizzor, barn, bit och åt. De matematiska begreppen som återfanns i 

uppgiften var; stora, delade, många och kvar (Björklund, 2007). Uppgiften var 

verklighetsnära för eleverna då de hade tidigare erfarenheter av att äta och laga mat (Palm, 

2002). Detta var ett flerstegsproblem som krävde flera uträkningar (Yan & Lianghuo, 

2006). Valde elev att rita upp problemet blev det ett procesproblem (Lester, 1996). 

Uppgiften tillhörde slutna problem då endast ett svar kunde vara korrekt (Sullivan m.fl., 

1998). Syftet med denna uppgift var att eleven genom typen flerstegsproblem, 

processproblem och slutna uppgifter skulle lösa uppgiften genom addition/multiplikation 

och subtraktion. En utmaning kunde vara att eleven glömde alla stegen som krävdes för 

att lösa uppgiften och var nöjd när hen räknat ut hur många pizzabitar båda pizzorna 

innehöll.  

 

Uppgift 3: 

På denna uppgift skulle eleven räkna ut hur många mörka plattor som fallit bort från 

väggen av kakelplattor som är randiga och mörka (Bilaga D). Vardagsorden i uppgiften 

var; kakelplattor, väggen, mörka och randiga. De matematiska begrepp som fanns var; 

mönster och fallit bort (Björklund, 2007). Denna uppgift var verklighetsnära för eleven 

på så sätt att det kunde hända i verkligheten (Palm, 2002). Troligen har eleven inte någon 

erfarenhet till uppgiften. Detta var ett flerstegsproblem som krävde flera uträkningar (Yan 

& Lianghuo, 2006). Uppgiften blev ett processproblem, om eleven valde att fylla i den 

figur som redan fanns (Lester, 1996). Denna uppgift tillhörde även slutna problemtypen, 

då det endast fanns ett korrekt svar (Sullivan m.fl., 1998). Syftet med denna uppgift var 

att eleven skulle välja den enklaste strategin och förstå mönstret. Den utmaning som 

kunde finnas var att eleven inte förstod mönstret eller att hen inte använde sig av den 

kanske enklaste strategin, att rita upp problemet. 

 

Uppgift 4: 

Under denna uppgift skulle eleven räkna ut hur många planetstudsbollar hen kunde köpa 

med exkat 24 kronor (Bilaga D). Vardagsordet i uppgiften var: bollar. De matematiska 

begreppen var; exakt och hur många (Björklund, 2007). Även denna uppgift ansågs vara 

verklighetsnära för eleverna på så sätt att uppgiften handlade om att handla, vilket de har 

stött på utanför skolan (Palm, 2002). Uppgiften tillhörde problemtypen enstegsproblem, 

där varje förslag endast krävde en uträkning (Yan & Lianghuo, 2006). Det var en öppen 

problemuppgift med flera olika korrekta svar (Sullivan m.fl., 1998). Syftet med denna 
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uppgift var att se om eleven kunde tänka kreativt om vad de kunde köpa för 24 kronor 

utifrån de förslag som gavs. Utmaningen för eleven kunde vara att ange tre förslag.  

 

Uppgift 5: 

På denna uppgift skulle eleven räkna ut hur mycket en rymdpenna kostade när en pojke 

handlade tre rymdpennor för 100 kronor men fick tillbaka 10 kronor (Bilaga D). Det 

vardagsord som fanns i uppgiften var: rymdpennor. Matematiska begrepp i uppgiften var; 

betala, tillbaka, kostar och varje (Björklund, 2007). Uppgiften ansågs vara 

verklighetsnära då eleven varit med och handlat i butik (Palm, 2009). Denna uppgift 

tillhörde flerstegsproblem (Yan & Lianghuo, 2006). Uppgiften tillhörde slutna 

problemuppgifter på så vis att det endast fanns ett korrekt svar (Sullivan m.fl., 1998). 

Syftet med uppgiften var att se om eleven förstod stegen som krävdes för att uppgiften 

skulle lösas korrekt. Utmaningen för eleven kunde vara att hålla reda på alla steg som 

krävdes för en korrekt lösning.  

 

Uppgift 6: 

Denna uppgift handlade om att eleven skulle sätta ihop tillräckligt många rymdvarelser 

med ett eller tre ögon för att få ihop en summa på 15 ögon. Eleven skulle ge tre olika 

förslag (Bilaga D). Vardagsord som fanns i uppgiften var; rymdvarelser, öga och stirrar. 

Matematiska begrepp som fanns i uppgiften var: hur många (Björklund, 2007). Uppgiften 

i sig med rymdvarelser var inte verklighetsnära på så vis att eleven har mött någon. 

Däremot kunde eleven haft fantasi och kanske sett filmer med rymdvarelser och på så vis 

blev uppgiften verklighetsnära för eleven (Palm, 2002). Uppgiften var ett 

enstegsproblem, där varje förslag endast krävde en uträkning (Yan & Lianghuo, 2006). 

Denna uppgift var en öppen problemlösning då det fanns olika korrekta svar (Sullivan 

m.fl., 1998). Uppgiften tillhörde också problemtypen processproblem då eleven kunde 

välja att rita upp problemet (Lester, 1996). Syftet med denna uppgift var att se om eleven 

kunde ge tre förslag på antalet rymdvarelser med 15 ögon totalt. Utmaningen kunde vara 

att eleven skulle ha koll på antalet rymdvarelser och antalet ögon. En annan utmaning 

kunde vara att ange tre förslag.  

 

 Förberedelse av observationsschema vid matematiktestet 

Det huvudsakliga syftet med observationer var att studera hur eleverna löst 

verklighetsnära problem i matematiken. Intresset av att delta när eleverna utförde 

matematiktestet var för att se hur de gick tillväga när de löste uppgifterna. Det skulle 

också ge oss en grund att stå på vid elevintervjuerna. Därav användes Pólyas (1970) fyra 

faser; att förstå problemet, att göra upp en plan, att genomföra planen och att se tillbaka 

vid konstruktionen av observationsschemat. Vårt konstruerade observationsschema var 

gjord i en tabell med tio kolumner med sju rader (Bilaga E). Under första kolumnen stod 

den deltagande eleven. På varje rad i den första kolumnen kom eleven att benämnas som 

E1 för elev ett och så vidare. Den andra och tredje kolumnen handlade om att eleven 

behövde förklaring av matematiska begrepp eller vardagsord. Exempel på matematiska 

begrepp kan vara lika mycket eller fallit bort. Detta fick eleven ingen hjälp med, genom 

en förklaring, däremot sattes ett kryss om eleven ville ha hjälp med detta. Exempel på 

vardagsord kunde vara rymdpenna eller kakelplattor. Kolumn fyra handlade om eleven 

behövde hjälp vid förståelse av frågan. Endast läshjälp gavs. Kolumn två till fyra berörde 

Pólyas (1970) fas ett, att första problemet. Den femte kolumnen berörde om eleven 

använde ett extrapapper vid lösningen. Eleverna blev tilldelade pappret vid 

genomförandet av matematiktestet för att kunna testa olika lösningar som inte får plats på 

testet. Pappret sparades tillsammans med matematiktestet av den anledning att eleverna 

kunde gjort beräkningar som visade elevernas lösning på pappret. Kolumn fem berörde 
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Pólyas (1970) andra fas, att göra upp en plan. Sjätte kolumnen berörde om eleverna ritade 

till uppgiften, vilket kunde vara ett sätt att visa på förståelse för uppgiften. Den sjunde 

kolumnen innehöll om eleven endast skrivit ett svar. Åttonde kolumnen berörde om 

eleven skrivit uträkning på matematikspråk, exempelvis 3 + 3 = 6. Kolumn sex till åtta 

återspeglade Pólyas (1970) tredje fas, att genomföra planen. Den nionde kolumnen 

berörde om eleven kontrollerade sina lösningar och svar. Utifrån Pólyas (1970) fas fyra, 

att se tillbaka, låg vikten i att skriva alla steg för att kunna gå tillbaka och kontrollera. 

Den sista kolumnen benämndes som Övrigt och innefattade situationer som skedde av 

relevans för matematiktestet.          

 

 Förberedelse av intervjufrågor till elever 

Intervjuguiden till eleven byggde på studiens två teorier, Pólyas fyra faser och Cummins 

fyrfältare om kognitiv- och kontextuellförmåga. Först pratades det allmänt om hur eleven 

upplevde att testet gick. Därefter låg intresset i vad eleven tyckte om problemlösning 

(Bilaga F, fråga: 1-2). När eleven har fått en tillit till oss och samtalet har kommit gång 

styrdes eleven in till matematiktestets uppgifter. Till varje fråga användes samma 

underlag med uppgiftsfrågor. Intresset av att veta hur eleven tolkade problemet och om 

hen ritade upp problemet gav underlag till dessa frågor (Bilaga F, fråga: 3-4). Därefter 

föll intresset på om hen löst något liknande problem samt hur hen tänkt lösa uppgiften 

(Bilaga F, fråga: 5-6). Sedan låg intresset i att veta hur hen genomfört uppgiften och om 

eleven kontrollerat lösningen (Bilaga F, fråga: 7-8). Därefter föll intresset på att veta om 

eleven kontrollerade sitt svar på problemuppgiften (Bilaga E, fråga: 9). När eleverna hade 

berättat hur de hade löst uppgiften blev det intressant att veta hur hen kände kring 

uppgiften samt om eleven använde sig av en tillhörande bild. Det kan beröra 

svårighetsgraden på uppgiften (Bilaga F, fråga: 10-11). Intervjuguiden avslutads med 

slutfrågor som berörde hur eleven tyckte att intervjun gick och om hen ville tillägga något 

(Bilaga F, fråga: 12-13). 

 

 Genomförande av problemlösningsuppgifter 

De utvalda sex eleverna var indelade i två grupper beroende på att de tillhörde två 

halvgrupper och hade olika lektioner parallellt. Det innebar att vid första 

observationstillfället studerades två elever vardera och under andra observationstillfället 

studerades varsin elev som genomförde matematiktestet. Eleverna placerades i ett avskilt 

klassrum från resten av klasskamraterna. Eleverna hade avstånd mellan varandra för att 

uppgifterna skulle lösas enskilt, fusk skulle undvikas och för att få studien så valid som 

möjligt. Eleverna blev tilldelade penna, suddgummi och extrapapper. Papprets funktion 

var att eleverna kunde testa sig fram till ett korrekt svar. Eleverna uppmanades att inte 

sudda ut lösningen eftersom vår studie syftade till hur eleverna löst problemet. 

Instruktionerna eleverna fick innan uppgifterna delades ut var att: Det var sex uppgifter 

som skulle lösas, eleverna hade obegränsat med tid till att lösa uppgifterna, den enda 

hjälpen som kunde ges var förklaring vid vardagsord och läshjälp. Förklaring av 

matematiska begrepp fick eleverna ingen hjälp med på grund av det kan påverka deras 

uträkning. Eleverna uppmanades att läsa igenom sina lösningar och att försöka lösa alla 

uppgifter innan de lämnade in testet. Vikten av ett tyst klassrum poängterades, då testet 

är enskilt och krävde ingen annan ljudnivå. Efter inlämnat test skulle eleverna återgå till 

ordinarie klassrum. Efter dessa instruktioner delades testet ut till eleverna.  

 
 Genomförande av elevintervjuer 

Eleverna som genomförde matematiktestet plockades ut från ordinarie klassrum, en och 

en för att intervjuas. Intervjuerna ägde rum i samma klassrum de tidigare gjort 

matematiktestet i. Tre stycken deltog i intervjun, en elev samt vi två vuxna. De två vuxna, 
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inkluderade en intervjuare samt en dokumenterare. Intervjun inleddes med att 

intervjuaren presenterade syftet med intervjun, det vill säga att eleven skulle förklara hur 

hen genomfört matematiktestet. Därefter förklarade dokumenteraren sin roll i intervjun, 

vilket var att dokumentera informationen eleven gav oss. Sedan placerades elevens 

genomförda matematiktest på bordet vi alla satt vid och intervjun startade utifrån 

intervjuguiden (Bilaga E). Intervjun avslutades med att intervjuaren tackade eleven för 

sitt deltagande i studien och hänvisade eleven tillbaka till ordinarie klassrum. 
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel analyseras observationerna av eleverna samt intervjuer av eleverna och 

läraren. Resultatet presenteras utifrån samband från analysen av elevernas observationer 

och intervjuer.  

 

6.1 Hur tar flerspråkiga elever sig an verklighetsnära 
problemlösningsuppgifter? 

Till studiens första frågeställning valdes Pólyas (1970) fyra faser som analysverktyg.  

 
 Fas 1: Hur sätter sig eleverna in i problemet? 

Via observationsschemat och observationerna framkom att, det första eleverna gör när de 

blir tilldelade uppgifter är att läsa problemet. Förståelsen eleverna fick för uppgiften efter 

att själva läst problemet varierade. Två av eleverna behövde läshjälp på varje fråga 

upprepade gånger. En elev behövde läshjälp på fem av sex problem, vilket inkluderade 

alla utom första frågan. En annan elev behövde läshjälp på tre uppgifter, vilket var fyra, 

fem och sex. Två elever behövde ingen läshjälp alls. När det handlar om läshjälpen lästes 

problemet rakt av för eleven. Slutsatsen är att majoriteten av eleverna behövde läshjälp 

för att få en större förståelse. Nedan återfinns varje problemuppgift samt hur eleverna 

uppfattar problemet.  

 

 

 

 

Utifrån elevintervjuerna framkom det att majoriteten av eleverna missförstod flera 

uppgifter. Fyra elever missuppfattade uppgift ett. Eleverna uppfattade problemet som att 

en film kostade 150 kronor och att de skulle räkna ut hur mycket tre filmer kostade 

tillsammans. Två elever uppfattade frågan och dess information på ett korrekt sätt. Det 

innebär att eleverna förstod att tre filmer tillsammans kostade 150 kronor och att de skulle 

räkna ut vad en film kostade. Under intervjuerna kom eleverna på sig själva att de 

uppfattat uppgiften fel och förklarade då vad uppgiften egentligen frågade om. 

 

 

 

 

 

 

På uppgift två visade matematiktestet att en elev missuppfattat frågan och hen kunde inte 

heller förklara hur hen tänkt under testet. De övriga eleverna uppfattade problemet 

korrekt. Eleverna förklarade under intervjun att: Vera bakade två pizzor och delade i åtta 

bitar. 14 barn åt en bit var, hur många är kvar? 

 

1. Tre filmer kostar 150 kronor. Hur mycket kostar varje film om alla 

filmer kostar lika mycket? (Bilaga D, uppgift 1). 

2. Vera bakade två stora pizzor. Hon delade varje pizza i 8 bitar. 14 barn åt en 

bit var. Hur många bitar var kvar? (Bilaga D, uppgift 2). 

 

5 4 3 2 1 

3. Kakelplattorna på väggen bildar ett mönster. Det består av två olika sorters 

plattor, mörka och randiga. Några plattor har fallit bort (Bilaga D, uppgift 3). 

 

 

 

 

 

Hur många mörka plattor har fallit bort? 

A:9 B:8 C:7 D:6 E:5 
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En elev förklarade under intervjun att hen inte förstod tredje frågan. Det berodde på att 

hen inte läst uppgiften så bra. De övriga eleverna uppfattade problemet på ett korrekt sätt. 

De förklarade att de skulle räkna ut hur många svarta plattor som fallit bort. Tre elever 

berättade under intervjun att de inte visste vad fallit bort betyder men hade gissat att det 

betydde försvunnit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På uppgift fyra missuppfattade en elev att hen skulle ange tre förslag på bollar som kostar 

24 kronor tillsammans. Hen uppfattade att det skulle vara ett förslag där tre olika bollar 

skulle användas och att bollarna tillsammans blev 24 kronor. En annan elev 

missuppfattade också uppgift fyra. Eleven använde inte den tillhörande bilden för att veta 

vad de olika bollarna kostade. Hen uppfattade att exemplet med Marsbollar skulle 

användas. En annan elev missuppfattade vad det matematiska begreppet exakt betydde 

och missförstod att det var 24 kronor som skulle användas. Hen uppfattade att endast en 

boll skulle köpas och att det skulle räknas ut hur mycket pengar som fanns kvar efter 

köpet. På uppgift fyra uppfattade en annan elev inte någon information från uppgiften. 

Hen trodde att det i uppgiften stod ordet exempel istället för det matematiska begreppet 

exakt. Därav trodde hen att hen skulle hitta på exempel på bollar som Nova och Troj 

kunde köpa. Två elever uppfattade uppgiften och satte sig in i problemet med rätt 

information, att de skulle handla för exakt 24 kronor och köpa bollar som den tillhörande 

bilden visade.  

 

 

 

 

 

 

Tre elever missuppfattade uppgift fem och trodde att de skulle räkna ut vad Troj fick 

betala för alla pennor. En annan elev missuppfattade uppgiften genom att missa att Troj 

får tillbaka tio kronor från de 100 kronor han betalade med. Två elever förstod problemet 

i uppgiften på ett korrekt sätt genom att Troj handlade tre pennor för 100 kronor men fick 

tillbaka tio kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nova och Troj har 24 kronor var. 

 
Ge tre andra förslag på vilka bollar och hur många som de kan köpa för exakt 

24 kr (Bilaga D, uppgift 4). 

 

Förslag 1  Förslag 2  Förslag 3 

5. Troj köper rymdpennor. Han betalar med 100 kr. Han får tillbaka 10 kr. 

Hur mycket kostar varje penna? (Bilaga D, uppgift 5). 

 

 

6. Rymdvarelserna har ett öga eller tre ögon. 

Femton ögon stirrar mot Nova och Troj.  
Hur många rymdvarelser kan det vara? 

Ge tre olika förslag (Bilaga D, uppgift 6). 

 

Förslag 1  Förslag 2  Förslag 3 
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Fyra elever missförstod fråga sex på olika sätt. En elev missförstod att problemet 

handlade om att det var 15 ögon som stirrade. Två andra elever missuppfattade också att 

problemet handlade om 15 ögon samt att det fanns två exempel på rymdvarelser med ett 

eller tre ögon. En elev förstod inte uppgiften alls. Två elever uppfattade uppgiften på så 

vis att 15 ögon skulle användas och att de skulle ange hur många rymdvarelser och vilka 

de kunde vara.     

 
 Fas 2: Hur tänker eleverna genomföra problemet? 

Alla elever i studien valde att på ett eller annat sätt använda det tidigare utdelade 

extrapappret, för att finna en lämplig metod. På uppgift ett, valde endast en elev att rita 

upp problemet, genom att rita filmer. Till uppgift två valde fyra elever att rita upp 

problemet, genom att rita pizzor. När det gällde uppgift tre använde fem elever den 

tillhörande bilden och ritade dit de saknade kakelplattorna under matematiktestet. Under 

intervjun färglade även den sjätte eleven mönstret. På uppgift fyra använde två elever 

extrapappret. En elev ritade upp tvåans och fyrans tabell som stöd till problemet. En annan 

elev använde extrapappret för att göra olika beräkningar om hur många bollar som kunde 

köpas. På uppgift fem valde två elever att rita upp rymdpennorna som uppgiften handlade 

om (Bilaga D). Ett fåtal elever använder sig av att rita upp problemet för att få en större 

förståelse.  

 

Genom lärarintervjun framkom att de i skolan arbetar mycket med problemlösning och 

strategier. Läraren har lärt ut strategin fingerfemman. Det innebär att eleverna ska: läsa 

uppgiften, förstå problemet, rita, skriva på matematikspråket och kontrollera om svaret 

är rimligt. Hen poängterar vikten av att rita upp problemet för att förtydliga problemet. 

Läraren berättar även att hen uppmanar eleverna att använda konkret material om det 

förtydligar problemet för eleverna samt att de kan fråga en kompis hur hen tänkt lösa det. 

Under elevintervjuerna visade det sig att eleverna kör på sin första tanke, vare sig om det 

blir rätt eller fel. Förstår eleverna inte uppgiften så gissar dem. Eleverna utgår från 

informationen som de vet utifrån uppgiften. De glömmer speciellt på uppgift fem, att få 

med alla steg som krävs i planeringen för genomförandet. Det gäller även på uppgift fyra 

och sex, där eleverna har svårigheter att göra upp en plan med all information problemet 

ger. För att förtydliga uppgift två och tre väljer eleverna att antingen rita upp bilder på 

extrapappret eller skapa inre bilder.  

 
 Fas 3: Hur utförde eleverna problemet? 

Uppgift 1: 

Vid uppgift ett, är läsförståelsen svår för flertalet av eleverna. Endast två elever utförde 

uppgiften på ett korrekt sätt med ett korrekt svar. De använde sig av upprepad addition. 

Under elevintervjuerna kunde de inte förklara hur de kom fram till att en penna kostade 

50 kronor. Eleverna nämnde endast att de vet att tre pennor kostade 150 kronor och då 

såg de att varje penna kostade 50 kronor. På matematikspråket visade en elev att hen hade 

adderat 50 kronor tre gånger. De andra fyra eleverna har också använt sig av upprepad 

addition, däremot missuppfattade de uppgiften. De adderade istället 150 kronor tre gånger 

(Bilaga D, uppgift 1).  

 

Uppgift 2: 

Uppgift två löste fyra elever genom att rita upp pizzorna och dela in dem i åtta bitar. 

Eleverna färglade de 14 bitarna barnen åt upp och kom fram till att två bitar blev kvar. En 

av dessa elever hade på testet kommit fram till ett svar hen insåg vid intervjun var fel. 

Hen fick chansen att lösa uppgiften igen och utförde problemet på samma sätt som nämnts 

ovan. De två elever som inte ritade, berättade under intervjun hur de utfört uppgiften. De 
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berättade att: Vera bakade två pizzor och det blev tillsammans 16 bitar. Det var 14 barn 

som åt upp en bit var och då blir det två bitar kvar. Genom att komma fram till svaret 

adderade eleverna 8 + 8 = 16 sedan subtraherade dem alla bitar med hur många bitar 

barnen åt upp 16 – 14 = 2 då kom de fram till att det blev två bitar kvar (Bilaga D, uppgift 

2). 

 

Uppgift 3: 

En elev missuppfattade uppgift tre och hoppade då över den under matematiktestet. Under 

intervjun när hen läste uppgiften igen förstod hen hur uppgiften skulle lösas. Hen och de 

resterande eleverna använde den tillhörande bilden och fyllde i antalet kakelplattor och 

färglade dem. Alla elever som på uppgift tre använde den tillhörande bilden med 

kakelplattor fick även fram det korrekta svaret. Det var ingen elev som hade någon 

matematisk uträkning till detta problem (Bilaga D, uppgift 3). 

 

Uppgift 4: 

Problem fyra uppfattade eleverna på lite olika sätt och på så vis har de genomfört 

uppgiften på olika sätt. Det alla elever har gemensamt är att ingen har skrivit någon 

matematisk lösning på hur de har tänkt utan endast skrivit svaret. En elev angav inte tre 

förslag utan har istället använt förslagsrutorna till en sorts planetstudsboll och uppfattat 

att rutorna tillsammans skulle bli 24 kronor. Hens enda förslag är: tre Mars, en Jupiter 

och en Saturnus.  

 

En annan elev uppfattade problemet som att barnen Nova och Troj som uppgiften handlar 

om tillsammans har 24 kronor. Hen har därför räknat ut hur många Marsbollor (som stod 

i uppgiftens pratbubbla) som barnen kan köpa tillsammans. Hens förslag är: kan bara 

köpa 12 marsbollar, Troj kan få 12 kronor och Nova kan få också 12 kronor, Troj kan få 

6 marsbollar och Nova 6 marsbollar. Under intervjun förklarade hen att andra förslaget 

visar hur mycket pengar de har var och förslag tre vad de kan handla för pengarna. Under 

intervjun får hen komma fram till ett nytt förslag. Hen anger: åtta jordenbollar för 3 

kronor styck och räknar ut det genom multiplikationen 3 x 8 = 24.  

 

En annan elev missuppfattade informationen i uppgiften och utgick från endast 21 kronor. 

Eleven angav tre förslag men har under varje förslag endast köpt en boll och skrivit hur 

mycket pengar som finns kvar. Hens tre förslag är: Mars för 2 kronor då har jag 19 

kronor, Jorden för 3 kronor då har jag 18 kronor, Jupiter för 6 kronor då har jag 15 

kronor. Under intervjun hade eleven även svårt att utföra uppgiften korrekt. Hen gav ett 

förslag till men fick då en krona över: en Mars, en Jorden och två Jupiter.  

 

Två elever har utfört uppgiften på samma sätt och valt samma förslag. I varje förslagsruta 

har eleverna valt att använda samma sorts boll och har därmed inte blandat bollarna. De 

har skrivit: Jag köper två saturnusbollar för 24 kronor, jag köper fyra jupiterbollar för 

24 kronor, jag köper åtta jordenbollar för 24 kronor.  

 

En annan elev använde ingen information eller den tillhörande bilden och har som förslag 

angivit: tio till exempel elva, 20 till exempel 30 och 26 till exempel 24. Under intervjun 

förstod hen inte hur hen tänkt och kunde därför inte förklara. Eleven fick möjligheten att 

göra uppgiften en gång till. Hen angav då två förslag på exempel på köp av samma sorts 

boll: fyra jupiterbollar, tolv marsbollar (Bilaga D, uppgift 4). 
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Uppgift 5: 

På uppgift fem, har flertalet av eleverna gjort som tidigare förutspåtts att eleverna kunde 

göra, genom att inte räkna alla steg. Tre elever har endast subtraherat 10 från 100 och 

glömt räkna ut vad varje rymdpenna kostar. En annan elev har glömt att subtrahera 10 

kronor ifrån 100 kronor. Hen har på matematiktestet skrivit 30 + 30 + 40 = 100 och har 

då som svar skrivit 100. Två elever har kommit fram till det rätta svar, 30 kronor, där en 

av eleverna skrev en uträkning som lyder 100 – 30 – 30 – 30 = 10. Den andra eleven skrev 

30 kronor som svar. Under intervjun berättade eleven att hen räknat 100 – 10 = 90. 

Därefter såg eleven att varje penna kostade 30 kronor då hen visste att 3 x 3 = 9 (Bilaga 

D, uppgift 5).  

 

Uppgift 6: 

På den sjätte och sista frågan har två elever angett det korrekta svaret i den form att de 

skrivit kombinationer av 15 ögon. Dessa elever har även skrivit tre olika förslag där 

ingens svar var lika som den andra personen. En av eleverna gav förslagen: 4 har 3 ögon 

och 3 har 1 öga, 9 har 1 öga och 2 har 3 öga, 6 har 1 öga och 3 har 3 ögon. Under 

intervjun berättade eleven att hen först ritat sedan använt addition vid uträkningarna. Hen 

visste att det skulle vara 15 ögon som stirrade. Hen använde bilden som visade två 

rymdvarelser, en med ett öga och en med tre ögon. Eleven ritade upp en av varje 

rymdvarelse i tre omgångar. Därefter insåg hen att det inte gick att göra en omgång till då 

endast tre ögon saknades och valde då att ta en till rymdvarelse med tre ögon. Ett annat 

förslag berättade hen genom addition. Eleven valde först att ta sex stycken rymdvarelser 

med ett öga. Hen visste att det då var nio ögon kvar och vet att multiplikationen 3 x 3 = 

9. Därför tog hen tre stycken rymdvarelser med tre ögon.  

 

Den andra eleven har angivit förslagen: 5 treor lika med femton, en ögor med ett öga är 

femton och det blir femton, 5 ett öga 5 tre ögor alla tillsammans 15. Eleven använder sig 

av addition. Hen vet att 5 + 5 + 5 = 15 och tänkte då om hen kunde använda denna 

kunskap. Då tänkte hen på sambandet mellan upprepad addition och multiplikation. 

Eleven kom då fram till att 5 x 3 = 15 och använde då fem rymdvarelser. Vid intervjun 

såg eleven att förslag tre var fel och ändrade då förslaget till sex enögda varelser och tre 

rymdvarelser med tre ögon. Eleven testade då att börja med tre rymdvarelser med tre ögon 

vilket blev nio ögon. Då insåg hen att sex ögon saknades och valde då att ta sex enögda 

varelser, då hen ville blanda rymdvarelserna.  

 

En annan elev misstolkade uppgiften och använde sig av 12 ögon. Hen har i 

förslagsrutorna skrivit additioner med svaret 12. Förslagen är: 3 + 3 + 3 + 3 = 12 det är 

4 rymdvarelser, 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 12 det är 8 rymdvarelser, 1 + 1 + 1 + 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 12. En annan elev kom inte fram till någon lösning 

och lämnade svarsrutan tom. Under intervjun förstod eleven heller inte uppgiften utan 

behövde mer hjälp än vad studien gav tillåtelse till. 

  

En annan elev har inte använt de förutbestämda rymdvarelserna eller antal ögon. Hen har 

gett tre egna förslag: jag ser 12 ögon med 6 rymdvarelser, jag ser 5 ögon med 2 

rymdvarelser, jag ser 8 ögon med 3 rymdvarelser. Under intervjun insåg eleven att hen 

inte använt 15 ögon eller de förutbestämda rymdvarelserna. Eleven kom därför på 

förslaget: fyra rymdvarelser med tre ögon och tre stycken rymdvarelser med ett öga. Det 

kom hen fram till genom att rita upp rymdvarelser och räkna ögon varje gång hen ritade 

en ny varelse. Det innebar att eleven räknade med upprepad addition.  
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En annan elev har som förslag endast skrivit en siffra i varje förslagsruta: fyra 4, fem 5, 

tre 3. Under intervjun visste hen inte vad hen hade gjort på matematiktestet. Eleven angav 

under intervjun två andra förslag: fyra med tre ögon och tre med ett öga sju rymdvarelser, 

fem med tre ögon blir femton ögon. Det kom hen fram till genom att rita upp 

rymdvarelserna på matematiktestet (Bilaga D, uppgift 6). 

 
 Fas 4: Kontrollerade eleverna svaret? 

När det handlar om Pólyas sista fas så handlar den om att kontrollera uppgiften för att se 

om problemet är besvarat och ifall uträkningen är korrekt utförd. Det var endast en elev 

som kontrollerade svaren. Det kunde ses genom att eleven efter att alla uppgiften var 

utförda satte sig och läste igenom alla problemuppgifter igen under observationerna.   

 

6.2 Vad uttrycker eleverna om de valda verklighetsnära 
problemlösningsuppgifterna? 

Cummins fyrfältare (Skolverket, 2012) blev analysverktyget till studiens andra 

frågeställning. Utifrån den konstruerade intervjuguiden till eleverna berör frågorna 10 och 

11 Cummins fyrfältare (Bilaga F).  

 

Uppgift ett på matematiktestet (Bilaga D), har ingen tillhörande bild och anses då befinna 

sig i Cummins tredje ruta, där uppgifterna är kognitivt krävande men inte har stöd i 

kontexten. Fyra av de sex eleverna tyckte att uppgiften gick bra. Trots det var det fyra 

som inte klarade uppgiften. Själva uträkningen hade eleverna inte problem med att utföra, 

utan problemet låg i läsningen. En elev sa att uppgiften var svår, förstod inte att tre filmer 

kostade 150 kronor. En annan elev uttryckte att hen trodde att den första uppgiften var 

svår men sedan var den enkel.  

 

Uppgift två (Bilaga D), har ingen tillhörande bild men det kan skapas en bild till uppgiften 

vilket gör att uppgiften kan befinna sig i ruta två i Cummins fyrfältare. Det innebär att 

uppgiften är kognitivt krävande och har stöd i kontexten. Många elever använde sig av 

att rita en tillhörande bild och tyckte på så sätt att uppgiften var lätt. En elev uttalade sig 

om att uppgiften var lite svår och lite lätt, tänkte om jag skulle rita eller inte. Ritade och 

det var enklare. En annan elev som fick möjlighet att göra om uppgiften vid intervjun 

uttryckte att igår var uppgiften svår, idag var den lätt.  

 

På uppgift tre (Bilaga D), tyckte många elever att det matematiska begreppet fallit bort 

var svårt men lyckades ändå klura ut vad det betydde utifrån kontexten. Till denna uppgift 

fanns en tillhörande bild som alla elever använde sig av. Därför befann sig denna uppgift 

i Cummins andra ruta. De flesta eleverna tyckte att uppgiften var lätt, vilket troligtvis 

berodde på att de fyllde i mönstret i den tillhörande bilden. En elev som hade svårigheter 

med uppgiften under testets gång uttryckte under intervjun, när eleven räknade om 

uppgiften: svår igår, idag var den lätt när jag läste frågan och ritade. 

 

På uppgift fyra (Bilaga D), hade majoriteten av eleverna svårigheter med att använda 

informationen som fanns i uppgiften. Alla elever tyckte att uppgiften var svår. Den 

tillhörande bilden missade många elever att använda. På så sätt befann denna uppgift sig 

i Cummins tredje ruta. Flera elever valde att hitta på egna uppgifter. En elev uttryckte sig 

under intervjun att uppgift fyra var lite svår med bilden. Lättare igår än idag. Det berodde 

på att eleven under testets gång inte förstod frågan och hittade på ett eget svar. Uppgiften 

blev då svårare under intervjun när uppgiften skulle utföras utifrån informationen i 

uppgiften.  

 



  
 

22 

På uppgift fem (Bilaga D), tyckte majoriteten av eleverna att denna uppgift var svår. Det 

var endast två elever som fick fram det rätta svaret under testets gång. De andra eleverna 

beräknade bara halva uppgiften. Denna uppgift hade en tillhörande bild på killen Troj 

som uppgiften handlade om. Däremot var det ingen tillhörande bild med information som 

kunde hjälpa eleverna vid problemlösningen. Denna uppgift befann sig därför i Cummins 

tredje ruta. Under intervjun sa en elev såhär: jag tyckte först den var lätt med 90 kronor, 

men sen nu var den svår för när jag tänkte nu. Denna elev menar att det var enkelt att 

räkna ut halva uppgiften med att beräkna hur mycket Troj betalade för tre pennor. Det var 

svårare att beräkna hur mycket varje penna kostade. Två andra elever utryckte sig på ett 

liknande sätt: lättare att räkna ut den idag. Den andra eleven uttryckte sig såhär: igår var 

den svår. Idag lättare för jag förstod läsningen bättre idag när jag fick läsa den igen. 

Båda eleverna fick under intervjun göra om uppgiften då de själva insett att inte löst klart 

uppgiften.  

 

På uppgift sex (Bilaga D), upplevde eleverna även denna uppgift vara svår. Uppgiften 

hade en tillhörande bild som visade hur rymdvarelserna såg ut. Rymdvarelsernas utseende 

fanns dock beskrivet i uppgiften. Denna uppgift befann sig i Cummins andra ruta. Det var 

ett par elever som inte förstod uppgiften under testets gång, men som under intervjun 

skapade en större förståelse. Den ena sa under intervjun att det var: bättre nu när jag 

förstår frågan. En andra nämnde att: det är svårare att se när det står femton istället för 

15. En annan elev uttryckte att uppgiften både var svår och lätt. Det syntes även under 

observationen då eleven länge satt och funderade över detta problem.  
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7 Diskussion 
Här nedan följer diskussion om metod och resultat i förhållande till litteraturbakgrunden.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Intervjun med matematikläraren skedde via e-post på grund av att hen hade fullt upp med 

de nationella proven. Vi hade också tidsbrist och därav passade det bra för oss att 

intervjun skedde via e-post. Däremot hade vi önskat att få träffa och intervjua personen i 

verkligheten. Då hade vi kunnat ställa motfrågor och vi hade kunnat se att svaren kom 

ifrån hen, på så vis hade svaren blivit mer tillförlitliga. Via e-post har respondenten 

möjlighet att fundera över frågorna och på så vis får vi mer genomtänkta svar, vilket 

visade på validitet.     

 

Observationsschemat höjde trovärdigheten i vår studie. Det berodde på att vi under 

observationerna visste vad vi skulle undersöka och förde anteckningar direkt 

(Denscombe, 2016). Däremot hade vi önskat att filminspela observationerna av eleverna. 

Det skrevs inte med i samtyckesblanketterna hem till elevernas vårdnadshavare på grund 

av att vi ansåg att risken hade ökat att inte få samtycke. Filminspelning hade hjälpt oss på 

så vis att den hade filmat hela situationen och därmed fått med hela elevernas process 

inklusive om eleverna ändrat strategi. Filminspelad information hade gett oss möjlighet 

att gå fram och tillbaka i materialet vilket stärker vårt minne och vår trovärdighet. 

Intervjuerna med eleverna ljudinspelades inte, vilket vi ansåg i efterhand vara en nackdel. 

Ljudinspelningen hade gett oss ett material att gå fram och tillbaka i för att öka 

trovärdigheten. Däremot tror vi att ljudinspelning hade minskat andelen samtycken från 

elevernas vårdnadshavare. För att öka tillförlitligheten valde vi att vi båda skulle 

medverka i intervjun med varje elev (Denscombe, 2016). Där den ena av oss 

dokumenterade informationen som eleven gav och stöttade upp med frågor och den andre 

intervjuade eleven. Detta gjorde att eleverna kunde känna sig underlägsna men vi tror inte 

eleverna kände så, då eleverna var väl bekant med intervjuaren. Valet av att observera 

elever och intervjua elever och läraren ansåg vi vara mest relevant till våra 

frågeställningar. Studien handlar om hur elever tar sig an och vad de uttrycker om 

problemuppgifter. Då anser vi att vårt observationsschema och intervjuguiderna till 

läraren och eleverna vara reliabelt då mätningarna förhåller sig till frågeställningarna 

(Allwood & Erikson, 2010). 

 

Vi använde oss av en deltagande observation vilket innebär att den vardagliga miljön som 

den observerade befinner sig i studeras. Det berör också att händelser som sker studeras 

(Denscombe, 2016). Det anser vi vara den mest lämpliga form av observation i detta fall. 

Vårt val av att föranalysera problemuppgifterna gav oss en större uppfattning om hur 

uppgifterna kunde tolkas och lösas. Utifrån resultatet så har eleverna missförstått 

uppgifterna på andra sätt än vad vi tänkt oss tidigare. Läshjälpen vi gav vid 

matematiktestets genomförande kan ha påverkat elevens förståelse om eleven har 

bristande kunskap i det svenska språket. Vi hade kunnat förbereda oss bättre på elevernas 

tänkbara brister i att lösa problemuppgifter. På grund av tidsbristen i denna studie kunde 

inga djupare analyser göras.   

 

7.2 Resultatdiskussion 

Här nedan presenteras resultatet från elevernas matematiktester utifrån analysverktygen i 

förhållande till tidigare forskning.  
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 Hur tar flerspråkiga elever sig an verklighetsnära problemlösningsuppgifter? 

Under lärarintervjun framkom det att läraren arbetar med problemlösning. Många 

forskare poängterar vikten av att arbeta med problemlösning. Eleverna ges möjligheten 

att praktisera matematiska idéer och utveckla problemlösare (Lester, 1988; Pólya, 1970 

& Schoenfeld, 1991). Lester (1996) menar att lärare endast lär ut en strategi för att lösa 

ett problem. Läraren vi intervjuat uppmanar eleverna att använda flera strategier som 

konkret material och fråga en klasskompis om hjälp. Hen lär även ut en strategi som heter 

fingerfemman. Denna strategi kopplar vi till Pólyas fyra faser (1970). Fingerfemman 

handlar om att läsa uppgiften, förstå problemet, rita problemet, använda 

matematikspråket och göra en uträkning samt kontrollera om svaret är rimligt. Under 

matematiktestet kontrollerar inte eleverna om lösningen besvarar problemet. De byter inte 

plan utan använder den första tanken eleverna skapar. Det spelar ingen roll om eleverna 

då kommer fram till rätt svar eller ens svarar på uppgiften, huvudsaken för eleverna är att 

de kommer fram till en lösning. Detta var något vi tyckte eleverna hade svårt för. Det kan 

bero på att eleverna inte brukar träna på att kolla över den valda lösningen, eftersom vi 

anser den aspekten saknas i fingerfemman. Kontrollen är viktig för att se om samma svar 

uppkommer även vid andra uträkningen av samma uppgift. Uppgiften kan även kräva 

omarbetade försök (Pólya, 1970). Schoenfeld (1992) poängterar även han vikten av att 

övervaka och kontrollera varje uppgift, genom att stanna upp och fundera över om den 

valda strategin är den mest lämpliga.  

 

Det är vanligt förekommande att elever har svårigheter med att kontrollera sin lösning 

(Möllehed, 2001). Han nämner att eleverna formulerar om uppgiften utan att tänka på det. 

Det kan vi knyta an till i denna studie. Många elever formulerade om uppgift ett, fyra, 

fem och sex. Vi får en känsla av att eleverna vill få fram ett svar. Därav väljer eleverna 

omedvetet att formulera om frågan så de själva kan ge ett svar. Det blir tydligt under 

elevintervjuerna då eleverna inte kan förklara hur de tänkt. Det kan även bero på att 

eleverna inte kan kommunicera sina tankar. Ännu en möjlig tanke kan vara att eleverna 

blir frustrerade över att de inte kan lösa uppgiften som den står utan måste formulera om 

den för att kunna skriva ett svar (Gibbons, 2013). Möllehed (2001) menar också att elever 

har svårt för vissa begrepp. Det i sin tur påverkar uträkningen. Något vi kan relatera till i 

denna studie då flera elever missförstod uppgifterna vilket ledde till en felaktig lösning. 

För att alla elever och då speciellt flerspråkiga elever ska få förståelse poängterar Norén 

(2010) att ett växelspel mellan förstaspråket och andraspråket ska ske. Vi tror att eleverna 

hade haft färre missförstånd om en tolk hade översatt uppgifterna till elevernas 

förstaspråk.  

 

Eleverna hade en utmaning i att lösa de tre sista uppgifterna. Utifrån de resultat vi fått 

fram visar eleverna på svårigheter med öppna problem och flerstegsproblem. Uppgifterna 

har tolkats på olika sätt av eleverna i framförallt de öppna uppgifterna (Bilaga D, 

uppgifterna: 4 och 6). Det kan bero på att uppgifterna är fria och kan lösas på många olika 

sätt. Sullivan m.fl. (1998) har bedrivit forskning och kommit fram till att elever har 

svårare med öppna uppgifter då de kräver en mer kognitiv förmåga. Vi kan relatera till 

denna slutsats då resultatet visade på denna svårighet. Vi tror det beror på att elever tränas 

mer i slutna uppgifter där endast ett svar är korrekt. Där kan rutinuppgifter räknas in då 

eleven är van vid ett korrekt svar och att det inte kan lösas på något annat sätt. Därför kan 

det bli problematiskt när eleverna blir tilldelade öppna problem som de tidigare inte tränat 

på att lösa i skolan. Plötsligt förflyttas lärandet från en typ av problem som eleverna är 

vana vid till en annan typ som kräver mer träning för att utföra. När det gäller 

flerstegsproblemen så hade vi med två uppgifter av denna form (Bilaga D, uppgifter: 2 

och 5). Uppgift två utförde eleverna på ett korrekt sätt däremot hade de svårigheter med 
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uppgift fem. Vi tänker att eleverna är mer bekanta med att lösa uppgifter som liknar 

uppgift två. De flesta eleverna valde även att rita till denna uppgift vilket Lester (1996) 

och Taflin (2007) nämner är en lämplig strategi för att göra problemet tydligare. Vi anser 

också att denna uppgift förhåller sig mer verklighetsnära till eleverna då de har större 

erfarenhet av att dela på en pizza (Palm, 2002 & Palm, 2009). Svårigheten i uppgift fem 

tror vi ligger i självklarheten av att rita problemet hos eleverna inte är lika stor på denna 

uppgift. Av erfarenhet tror vi inte eleverna är vana vid att handla något de inte vet priset 

på som de sedan själva ska komma på. Denna uppgift kräver en läsförståelse för att förstå 

uppgiftsbeskrivningen och är bristande hos elever (Möllehed, 2001) och framförallt hos 

flerspråkiga elever (Jao, 2012). Uppgiften berör även fler steg vilket är svårt att ta sig 

igenom (Pólya, 1970). 

 

Sammanfattningsvis har de flerspråkiga eleverna svårigheter med problemlösning, 

framförallt med öppna uppgifter. Det finns även svårigheter i flerstegs- och 

enstegsproblem beroende på hur uppgiften är formulerad. Eleverna börjar 

lösningsprocessen med att läsa uppgiften, använder sig av den första tanken de får om 

lösningsstrategi och sedan skriver ett svar. Detta gör eleverna per automatik utan att tänka 

över och kontrollera om lösningen och svaret speglar uppgiftens information. Eleverna 

tycks även ändra om uppgiftens frågeställning och information för att kunna besvara den. 

 
 Vad uttrycker eleverna om de valda verklighetsnära 

problemlösningsuppgifterna? 

Uppgift ett hade flertalet av eleverna svårt med. Eleverna nämnde även att de tyckte 

uppgiften var svår när de fått reda på vad problemet handlade om. De missuppfattade 

informationen i problemet vilket ligger till grund för vad eleverna tyckte var svårt i 

uppgiften. Svårigheten ligger i läsförståelsen. Det kan kopplas till Mölleheds (2001) 

forskning, där eleven missförstår informationen och svarar på en helt annan fråga än vad 

problemet frågar efter.   

 

Eleverna tyckte att uppgift två och tre var lätta att utföra. Det var även de uppgifterna som 

flertalet av eleverna hade utfört på ett korrekt sätt. Vi anser att dessa uppgifter bjuder in 

till att rita upp problemet. Dessa uppgifter förhåller sig till Cummins fyrfältare i ruta två, 

då uppgifterna har stöd i kontexten (Skolverket, 2012). Uppgift tre har en tillhörande bild 

där det tydligt syns att ett antal kakelplattor har fallit bort. Vi anser att det blir tydligt för 

eleverna att färdigställa mönstret av kakelplattorna. Av den anledningen tror vi eleverna 

tyckte denna uppgift var lätt. I uppgift två kan eleverna följa med i texten och utföra 

uppgiftens information i den ordningen för att få ut ett svar. Vi tänker att det förenklar 

vid elevens läsförståelse. Läsförståelsen har en betydande roll i problemuppgifter med 

text. Möllehed (2001) har beskrivit eleverna bristande förmåga i läsförståelse i 

problemlösning. Där eleverna har svårt att förstå vad texten vill förmedla. I uppgift två 

kommer informationen i den ordning som eleven måste lösa problemet. Vi tror detta 

förenklade förståelsen i denna uppgift. Uppgift fem likna uppgift två, där ingen uppgift 

har en tillhörande bild och är slutna problem. Den uppgiften tyckte eleverna var svår. Det 

tror vi kan bero på i vilken ordning informationen kommer i uppgiften. Vi tror även att 

den uppgift inte gör det lika tydligt för eleven att skapa en bild av problemet som uppgift 

två gör. Därav krävs en mer kognitiv förmåga. Denna uppgift förhåller sig till Cummins 

fyrfältare i ruta tre, där uppgiften inte får något stöd i kontexten utan endast är kognitivt 

krävande (Skolverket, 2012).  

 

Eleverna uttryckte att uppgifterna fyra och sex var svåra. De förstod inte problemet. Vi 

tror att uppgifterna var mer kognitivt krävande än de andra problemen vi tagit med i 
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matematiktestet. Det är mycket information som ska användas på rätt sätt. En annan 

anledning till att eleverna har svårigheter med dessa uppgifter kan vara deras koppling till 

verkligheten. Vi tror inte eleverna är vana vid att vara begränsade till en summa kronor 

eller antal ögon.  Denna uppgift är förmodligen inte verklighetsnära för eleverna. Wistedt 

(1992) och Ahlberg (1995) förespråkar vikten av att arbeta med verklighetsnära uppgifter. 

Det gör det lättare för eleverna att förstå och kan lösa problemet när de kan leva sig in i 

problemet. 

 

Sammanfattningsvis tycker eleverna det är svårt med problemlösning när de först blir 

tilldelade problemet. Eleverna tycker det är lättare att lösa uppgiften dagen efter. Det kan 

bero på att de har kunnat ta till sig uppgiften och fundera över den för att sedan komma 

tillbaka till den med ett annat tankesätt. 
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8 Slutord och förslag till vidare forskning 
Vi är två blivande lärare som lärt oss mer om flerspråkiga elevers utmaningar i 

problemlösning och vad det kan bero på, i denna studie. Av resultatet att döma har 

eleverna en strategi som de tillämpar vid alla typer av problem. Vi ser en vikt i att eleverna 

tränas i att kontrollera sina lösningar i förhållande till vad problemet efterfrågar. För att 

matematiken ska utvecklas och nå elevens fulla potential förespråkar vi att det sker ett 

växelspel mellan förstaspråket och andraspråket i matematikundervisningen.  

 

I vidare forskning ser vi ett intresse i att undersöka elevernas matematiska förmåga i att 

lösa problem utan att svenska språket ska begränsa dem. Därav vill vi undersöka tolkens 

roll när flerspråkiga elever blir tilldelade olika typer av problemlösningar i matematiken. 

Hur tolkens roll genom att översätta uppgiften påverkar elevernas matematiska 

kunskaper. 
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9 Populärvetenskaplig sammanfattning 

”Lättare igår än idag” 
 

Tänk dig ett liv där problem uppstår och du inte har några strategier för att lösa dem. Du 

ska anordna ett kalas och har en budget på 200 kronor som ska användas. Du kan handla 

partyhattar, blåsormar, godis, serpentiner, glass, läsk, saft eller ballonger. Hur går du 

tillväga och vad väljer du att handla? 

 

Resultatet vi fått fram visar att flerspråkiga elever har svårigheter med problemlösning. 

De flerspråkiga eleverna har en begränsning i det svenska språket vilket blir tydligt i just 

problemlösning. Inledningsvis har vi angivit ett exempel på ett öppet problem. Det är 

framförallt i problemtypen öppna uppgifter som flerspråkiga elever har svårigheter i. Där 

kan problemet lösas på flera olika sätt. Dagens elever är vana vid att ett problem endast 

har en lösning och kan bli utmanande när de behöver fundera om på flera olika lösningar. 

I problemen eleverna utförde tolkar vi att flertalet elever omedvetet gjorde om 

uppgifterna. En annan tolkning kan vara att elevernas läsförståelse i svenska språket 

begränsar dem till förståelsen av rätt innehåll i problemet. En elev berättar såhär om en 

uppgift, som rubriken uttrycker: Lättare igår än idag. Varför eleven uttryckte sig så 

berodde på att hen uppfattat problemet på ett annat sätt. Hen formulerade på så vis om 

uppgiften och tyckte problemet var svårare dagen efter då hen förstod uppgiften på ett 

korrekt sätt.  

 

Problem uppstår överallt och matematikkunskaper sätts på prov. Uppstående problem 

kommer alltid att finnas, vare sig i skolan eller i vardagen. Det är därför viktigt att elever 

redan i tidig ålder får strategier i kunskapen om hur problem kan lösas. Strategierna kan 

vara att rita upp problemet, lista upp problemet, göra en tabell, lösa ett liknande problem 

eller arbeta baklänges. Det är av relevans att ge eleverna en mängd olika strategier till 

olika problemtyper. Anledningen är att eleverna själva ska kunna välja den lämpligaste 

lösningsmetoden till ett visst problem.   

 

Nyfikenheten till om vilken/vilka strategier flerspråkiga elever tillämpar vid 

verklighetsnära problemlösningsuppgifter ligger till grund för denna studie. 

Verklighetsnära uppgifter är väsentliga att använda i skolan då de syftar till de problem 

som eleverna kan stöta på utanför skolan. Detta motiverar eleverna samt att eleverna ser 

en vikt i att kunna använda denna kunskap. Därför har vi valt att undersöka hur 

flerspråkiga elever löser verklighetsnära problemlösningsuppgifter och hur eleverna 

upplever dem. Detta sker genom elevobservationer följt av elevintervjuer. En 

kompletterande intervju med elevernas matematiklärare har gjorts då vi ville veta hur de 

i skolan arbetade med problemlösning. 

 

Denna studie är viktig på så vis att det finns ett kunskapskrav i problemlösning där elever 

både ska kunna formulera och lösa problem. Det är även en förmåga som ska belysas i 

skolan. Därav ser vi en vikt i att denna studie kan ge lärare olika sätt att arbeta med 

problemlösning men även vad som kan vara en svårighet hos eleverna.  
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Bilagor 

Bilaga A: Samtyckesblankett till lärare 

 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Nathalie Ottosson och Malin Karlsson och vi läser sista året 

på grundlärarutbildningen med inriktning förskoleklass- årskurs 3 på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Under vårt sista år på utbildningen ska vi skriva en uppsats och vår inriktning i 

uppsatsen kommer vara: ”Vad händer när flerspråkiga elever tar sig an 

problemlösningsuppgifter i matematik?”. Vi har valt att arbeta kvalitativt, det innebär att 

vi ska samla information genom att göra observationer av elever när de utför 

problemlösningsuppgifter och sedan intervjua klassläraren och eleverna om resultatet av 

observationerna. För att vi ska kunna göra vår undersökning möjlig behöver vi ta hjälp 

av dig som klasslärare.  

  

Vi är tacksamma om du skulle vilja hjälpa oss att genomföra denna uppsats genom att ge 

oss tillåtelse att intervjua dig. Detta gör du genom att skriva ditt namn, datum, ort och din 

underskrift. Lappen lämnas sedan till studenten Malin Karlsson. Skolans och ditt namn 

kommer vara anonymt med stöd av forskningsrådets etiska riktlinjer och deltagande i 

undersökningen är helt frivillig. Informationen du ger oss kommer endast användas till 

forskningens syfte och kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär att informationen 

kommer skyddas på ett sätt att utomstående inte kan ta del av den.  

Intervjun kommer inträffa någon gång under veckorna 18-19.  

 

Har du någon fråga?  

Vänligen kontakta: 

 

Namn:    Kontaktuppgifter: 

• Berit Roos Johansson (handledare,  berit.roos-johansson@lnu.se 

 universitetsadjunkt institution i  

matematikdidaktik, Linnéuniversitetet) 

• Nathalie Ottosson   no222bk@student.lnu.se 

• Malin Karlsson   mk222zc@student.lnu.se 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Jag, ___________________________________________ tillåter er intervjua mig om 

elevernas kunskaper i problemlösning i matematik enligt ovanstående information. 

 

 

 

 ____________        _____________________      ______________________________ 

(datum)            (ort)    (underskrift) 
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Bilaga B: Samtyckesblankett till vårdnadshavare 
 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Nathalie Ottosson och Malin Karlsson och vi läser sista året 

på grundlärarutbildningen med inriktning förskoleklass- årskurs 3 på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Under vårt sista år på utbildningen ska vi skriva en uppsats och vi har valt att 

arbeta kvalitativt. Det innebär att vi ska samla information genom att göra observationer, 

elevintervjuer och lärarintervju. För att vi ska kunna göra vår undersökning möjlig 

behöver vi ta hjälp av eleverna i årskurs 3.  

  

Vi är tacksamma om ni skulle vilja hjälpa oss att utföra denna uppsats genom att ge oss 

tillåtelse att följa med ditt barn under en matematiklektion. Detta gör ni genom att skriva 

under denna lapp. Lappen lämnas sedan till klassläraren. Skolans och ditt barns namn 

kommer vara anonymt med stöd av forskningsrådets etiska riktlinjer och deltagandet i 

undersökningen är helt frivilligt. Informationen ditt barn ger oss kommer endast 

användas till forskningens syfte och kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

informationen kommer skyddas på ett sätt att utomstående inte kan ta del av den.  

 

Observationerna och intervjuerna kommer inträffa någon gång under veckorna 16-18. 

Har du någon fråga? Vänligen kontakta: 

 

Namn:    Kontaktuppgifter: 

• Berit Roos Johansson (handledare,  berit.roos-johansson@lnu.se 

universitetsadjunkt institution i  

matematikdidaktik, Linnéuniversitetet)  

 

• Nathalie Ottosson   no222bk@student.lnu.se 

• Malin Karlsson   mk222zc@student.lnu.se 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Jag tillåter att ___________________________ deltar i undersökningen.  

                                  (barnets namn)  

 

 

____________         _____________________      ______________________________ 

(datum)            (ort)   (underskrift) 
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Bilaga C: Intervjuguide lärare 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. I vilka årskurser har du undervisat? 

 

3. Vilken utbildningsbakgrund har du? Hur mycket matematikutbildning innefattar 

den? 

 

4. Använder du läromedel i din matematikundervisning? Kan du ge något 

exempel? 

 

5. Anser du att läromedlet innehåller tillräckligt mycket problemlösning? Om inte, 

kompletterar du läromedlet med problemlösningsuppgifter och hur är dessa 

uppgifter utformade?  

 

6. Kan du ge något exempel på problemlösningsuppgift som din klass nyligen 

arbetat med?  

 

7. Vad är problemlösning för dig? Hur kan en sådan uppgift se ut enligt dig? 

 

8. Hur arbetar du med problemlösning? 

 

9. Vad är en verklighetsnära situation för dig? Använder du dig av det i din 

undervisning? Ge exempel.   

 

10. Lär du ut någon strategi för eleverna att använda vid problemlösning? Om ja, 

vilken/vilka strategier? 

 

11. Vilka typer av problem arbetar du oftast med? Öppna/slutna, 

flerstegs/enstegsproblem eller processproblem? 

 

12.  Anser du det vara viktigt att elever ska ges möjligheter att lösa problem? Om 

ja, varför är det viktigt?  

 

13.  Har eleverna i din klass svårt med problemlösning? Om ja, vad tror du att det 

beror på? 

 

14. Under din tid som lärare, anser du att problemlösningens roll i matematiken har 

förändrats? Om ja, hur har den förändrats?  

 

15.  Är det något du vill tillägga som har relevans för denna studie?  

 

16.  Har du några frågor? 
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Bilaga D: Matematiktest 

 

 

 

 

 

 Svar:__________________________ 

  

 

 

 

 

 

 SvaSvar:________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

3. 
 

4. 
 

1. 
 



  
 

v 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5. 
 

6. 
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Bilaga E: Observationsschema  

 

   
Pólyas fas 1 Pólyas fas 2 Pólyas fas 3 Pólyas fas 4  

Elev 

Behöver 

förklaring 

av 

begrepp 

Behöver 

förklaring 

av 

vardagsord 

Behöver 

hjälp, 

förstår inte 

problemet 

Använder 

extrapapper 

Ritar 

lösningen 

Skriver 

endast 

svar 

Skriver 

lösningen 

på 

matematik

språk 

Kontrollerar 

eleven 

lösning och 

svar 

Övrigt 

 

E1          

E2          

E3          

E4          

E5          

E6          
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Bilaga F: Intervjuguide elev 

Allmänna frågor 

 

1. Hur tyckte du att testet gick? Var det lättare/svårare än vad du 

trodde? 

 

2. Vad tycker du om problemlösning? Hur brukar ni arbeta med 

problemlösning?  

 
Uppgiftsfrågor 

 

3. Vad handlade problemuppgiften om? Vad säger problemet att du ska 

göra? Gjorde du så? Var det något ord du inte förstod? 

 

4. Ritade du upp problemet? Om inte, hur hade du kunnat rita upp 

problemet? 

 

5. Har du löst något liknande problem tidigare?  

 

6. Hur tänkte du lösa problemet?  

 

7. Hur löste du problemet? (strategier) Eventuellt visa igen.  

 

8. Kollade du igenom lösningen?  

 

9. Kontrollerade du svaret så att du har gjort rätt och svarat på frågan?  

 

10.  Använde du den tillhörande bilden?  

 

11.  Hur kände du när du löste problemuppgiften?  

 
Slutfrågor 

 

12.  Hur tyckte du det var att svara på frågorna vi har ställt nu?  

 

13.  Är det något annat du vill säga som handlar om matematiktestet?  


