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Abstract 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om det finns någon skillnad mellan vilka 

problemlösningsstrategier som elever på Introduktionsprogrammen använder sig av beroende 

på om de jobbar enskilt eller i grupp. Det teoretiska angreppssätt som detta arbete vilar på är ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt. För att samla in data till den här studien användes 

observationsmetoden. Två grupper bestående av tre elever och tre enskilda elever deltog i 

undersökningen. Detta innebär att mina observationer utfördes vid fem olika tillfällen. Eleverna 

fick tre uppgifter att arbeta med.  

Resultaten visade att eleverna som arbetade i grupp i större utsträckning använde sig av olika 

strategier. De strategier som inte tillämpades av eleverna i enskilt arbete visade sig vara rita en 

figur, söka mönster och sätta upp en tabell. Eleverna använde sig mycket av strategin gissa och 

prova både i grupp och enskilt arbete. 

Grupparbete har stor betydelse i matematikundervisning. Det är viktig att matematikläraren 

jobbar med olika matematiska problem utifrån elevernas kunskaper för att främja elevernas 

förmågor att använda olika strategier för att utvecklas.      

Nyckelord: Matematik, Problemlösningsstrategier, Introduktionsprogrammen, enskilt arbete, 

grupparbete. 
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1. Inledning 

Den här studien avser att ta reda på vilka problemlösningsstrategier elever på 

Introduktionsprogrammen använder sig av när de ställs inför matematiska problem. Studien 

fokuserar på att undersöka vilka problemlösningsstrategier eleverna, som studerar ämnet 

matematik på Introduktionsprogrammen, väljer att använda samt studera om de använder olika 

typer av eller liknande strategier när de arbetar enskilt respektive samarbetar i grupp.  

Matematik är ett av kärnämnena så väl i grundskolan som på gymnasiet. Kunskaper i matematik 

ger eleverna förmåga och förutsättningar som används i vardagslivet. Enligt skollagen krävs 

godkänt betyg i matematik till både gymnasiets nationella program och yrkesprogrammen 

(Skollagen, 2010:800, s.73). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr 11) skriver att utbildningen ska leda till att eleverna förbättrar kunskaperna i att 

uttrycka och lösa problemställningar samt reflekterar över och utvärderar valda strategier, 

metoder, modeller och resultat (Skolverket, 2016, s. 55).  

Jag arbetar på Introduktionsprogrammen på en gymnasieskola och undervisar i matematik för 

nyanlända ungdomar. I Introduktionsprogrammen har eleverna olika skolbakgrund och har med 

sig olika kunskaper i de olika ämnena, men även olika språkliga- och kulturella kunskaper. Min 

erfarenhet från de verksamhetsförlagda perioderna (VFU) är att många elever upplever 

svårigheter med problemlösning samt att de ofta är osäkra på andra strategier och metoder för 

att lösa problemställningar och komma fram till ett svar. Dessutom la jag även märke till att en 

stor del av matematikundervisningen gick åt till räkning på egen hand och eleverna arbetade 

sällan i grupp med problemlösningar. Skolinspektionen (2016, s. 7) skriver att elever på skolan 

har bristfälliga kunskaper i hur man finner lösningar på uppgifterna i matematik och att det 

läggs för lite fokus på att lära eleverna lösa matematiska problem. Eftersom eleverna har svårt 

med problemlösning menar skolinspektionen att skolan ska förse eleverna med kunskaper som 

de behöver i verkligheten och i framtida studier (Skolinspektionen, 2016, s. 7).  

Ett viktigt ämne som diskuteras idag mellan matematiklärarna på ämneslaget i min verksamhet 

är problemlösning i matematik och strategier som eleverna kan använda när de löser 

matematiska problem. Lärarna önskar en bättre och mer heltäckande bild av strategierna som 

används av eleverna. Dessutom ska vi utveckla undervisningsmetoder i problemlösning så att 

eleverna får större förståelse av problemlösningsstrategier. Lärarna ska också planera olika 

arbetssätt och använda mer grupparbetet i undervisningen. Ahlberg (1995, s. 10) skriver att 

matematikundervisning är inriktad mot att eleverna skall komma till rätt svar på kort tid och att 

kunskapsinsikten spelar mindre roll. Detta leder till att eleverna får uppfattningen att alla 

matematiska problem bara har ett korrekt svar och att det finns ett sätt att lösa problemet. Det 

är mycket betydelsefullt att eleverna vet att problemlösning tar tid och att man kan använda 

olika sätt, lösningar, strategier och metoder för att nå svaret (Ahlberg, 1995, s. 10). 

Utifrån den ovannämnda diskussionen om problemlösning och arbetssätt under undervisningen 

avser jag studera vilka strategier elever på Introduktionsprogrammen använder när de arbetar 

med problemlösning inom matematiken och få en djupare förståelse för hur de arbetar med 

matematiska problem enskilt respektive i grupp. Min tanke är att resultaten kan användas av 

lärare för att få en förståelse för av hur elever använder de olika strategierna i praktiken och se 

vilka tillvägagångssätt som föredras i de olika arbetssätten. Dessutom kan resultaten användas 

av lärare för att få en uppfattning av tillämpningen av problemslösningsstrategier. Vidare kan 

man genom att sammanställa resultaten av denna och likartade studier skapa en överblick av 

den totala kunskapen och ha den som grund vid vidare forskning och vetenskapliga arbeten.   
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns någon skillnad mellan vilka 

problemlösningsstrategier som elever på Introduktionsprogrammen använder sig av beroende 

på om de jobbar enskilt eller i grupp.  

För att kunna utföra detta arbete har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilka problemlösningsstrategier används när eleverna löser problemen enskilt? 

 Vilka problemlösningsstrategier används när eleverna löser problemen i grupp? 

 Skiljer sig de problemlösningsstrategier eleverna väljer när de löser problemen enskilt 

eller i grupp? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en översikt över vad som tas upp ifråga om problemlösning i kursplan samt 

styrdokument. Dessutom redogörs tidigare forskningar och den valda teoretiska grunden för 

detta arbete.  

3.1 Problemlösning i styrdokumenten 

Läroplanen, Lgr11 skriver att matematiken har en mångtusenårig historia med bidrag från flera 

olika kulturer. Det vi vet är att ämnet matematik har en parallell historia med människans 

utveckling och behov som springer ur praktiska behov men även människans eviga nyfikenhet 

och lust att utforska sin omvärld (Skolverket, 2016, s.55). ”Matematisk verksamhet är till sin 

art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den 

samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen” (Skolverket, 2016, s.55). Matematiska 

kunskaper ger oss förutsättningar att förstå och fatta välavvägda beslut i vardagslivets många 

valsituationer samtidigt som det ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser 

(Skolverket, 2016, s. 55). Därför lägger nuvarande läroplanen fokus på elevernas förmåga att 

lösa matematiska problem. Det nämns även i Grundskolan, kursplaner och betygskriterier för 

ämnet matematik att problemlösning alltid har haft en central plats i ämnet (Skolverket, 2000, 

s. 27).  

Dessutom skriver kursplanen att matematikundervisningen ”skall också ge eleven möjlighet att 

upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den 

tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem” (Skolverket, 2000, 

s. 26). Vidare hävdar Taflin, Hedren och Hagland (2005, s. 14) i sin studie att förutom att 

kursplanen framhåller problemlösning i undervisningen så betonar de också att ”genom att 

arbeta med lämpligt valda problem ska få möjlighet att känna sig nöjda och glada”. Även 

Skolverket (2000, s. 26) skriver att det är viktigt att skolan strävar efter att eleven utvecklar 

”tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda 

matematik i olika situationer”. Vidare skriver Taflin et al. (2005, s. 15) att elevens 

självförtroende kan utvecklas vid lösande av väl valda problem också. Därmed är 

problemlösning en viktig beståndsdel i matematikundervisning.  Kursplanen nämner även att 

undervisningen i matematik skall sträva efter att eleverna ”utvecklar sin förmåga att formulera, 

gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna 

i förhållande till den ursprungliga problemsituationen” (Skolverket, 2000, s. 26).  

I avsnittet Ämnets karaktär och uppbyggnad i kursplanen behandlas matematikens 

användningsområden och hur olika ”problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta 

situationer utan att man behöver använda matematikens uttrycksformer”.  En del andra 

”problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med 

hjälp av matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan tolkas och värderas i 

förhållande till det ursprungliga sammanhanget”. En annan dimension är problemlösningar som 

är ”relaterade till matematik som saknar direkt samband med den konkreta verkligheten”. För 

att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs det därför ”en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer”. Här gör Skolverket inte skillnad på elevernas förkunskaper utan menar att det 

gäller alla elever ”såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda 

utmaningar” (Skolverket, 2000, s. 27 och 28). 
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Enligt kursplanen ska undervisningen skapa denna balans för alla elever utifrån egna behov och 

förutsättningar. Taflin et al. (2005, s. 15) menar att problemlösning och även olika 

problemlösningsstrategier är inte bara för eleverna som kan studera fortare och snabbt räknat 

uppgifterna som de har fått, utan även för eleverna som studerar långsamt och långsamt räknar 

matematikuppgifter eller elever som av olika anledningar har svårigheter i ämnet matematik 

och matematiska problem.    

Skolverket skriver att problemlösning används som en undervisningsmetod men även ett 

verktyg som matematikläraren jobbar med för att utveckla elevernas förståelse av olika 

matematiska begrepp. Genom att eleverna får kunskaper om olika problemlösningsstrategier 

och träning i matematiska tänkande, får de en djupare insikt för ämnet matematik (Wikström 

och Björkqvist, 2014, s. 1). Skolverket fortsätter att det är av vikt att läraren lyfter fram att det 

finns olika lösningar på ett och samma problem och att det dessutom bör ske en kommunikation 

mellan lärare och elever kring de aktuella strategierna. Genom att ständigt använda sig av och 

öva på de olika strategierna blir eleverna också skickligare på tillämpningen. (Wikström och 

Björkqvist, 2014, s. 2).  

I läroplanens del om centrala innehållet för elever i årskurs 7–9 nämns det att undervisningen 

ska innehålla: ”Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika 

ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder” (Skolverket, 2016, s. 60). 

Vidare står det i kursplanen ett mål för eleverna som är i slutet av det nionde skolåret att de ska 

”ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera 

situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs 

som grund för fortsatt utbildning” (Skolverket, 2000, s. 30).   

3.2 Tidigare forskning   

Schoenfeld (1985, s. 44 och 45) konstaterade i sin empiriska studie om problemlösning att det 

finns olika aspekter av problemlösning och att det till och med kan vara personbundet. Han 

menar till exempel att det kan vara problematiskt att definiera innebörden av matematiska 

problem, eftersom det beror helt på vem det är som ska lösa problemet. Ett matematiskt problem 

som kan verka avancerat och svårlöst för en elev, kan samtidigt vara en lättlöst uppgift för en 

annan. Schoenfeld (1985, s. 44 och 45) fortsätter att ordet bör därför användas olika beroende 

på eleverna som ska lösa problemet. För att en matematisk uppgift ska räknas som ett problem 

måste alltså problemlösaren själv uppleva uppgiften som svårlöst. Det är därför rimligt att anta 

att skolans styrdokument fokuserar mycket på att varje enskild elev ska få de rätta 

förutsättningarna för att kunna nå upp till kunskapskraven i ämnet. Exempelvis genom att träna 

förmågan att lösa matematiska problem med hjälp av olika problemlösningar (Schoenfeld, 

1985, s. 44 och 45). 

Emanuelsson et al. (1995, s. 110), som skriver att många elever upplever problemlösning som 

svår och besvärlig och har negativa erfarenheter att lösa matematiska problem. Det har stor 

betydelse att eleverna får enkla problem i början av undervisningen. Dessutom ska läraren 

undervisa i olika strategier och metoder som eleverna kan använda sig av när de arbetar med 

problemlösning. Den viktigaste punkt som eleverna måste veta är att problemlösning är en 

process där elevens tänkande är väldigt viktigt samt att eleverna tidigt bör inse att 

problemlösning får tar tid (Emanuelsson et al., 1995, s. 110). Lester (1996, s. 88) bekräftar detta 

påstående i sin studie och menar att det är mycket viktigt att skolan ger möjlighet för varje 

enskild elev att få möjligheten att träna och förbättra sin förmåga att lösa matematiska problem 

med hjälp av olika problemlösningsstrategier så tidigt som möjligt. Ämnet matematik och dess 

inlärning är en lång process som kräver mycket träning och erfarenhet, något som byggs upp 
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av mängdträning och repetition. Emanuelsson, Johansson, Ryding och Wallby (1996, s. 71) 

skriver att en effektiv undervisning i problemlösning ska kunna varieras på ett sätt som passar 

olika elevers erfarenheter, intressen och förutsättningar. Dessutom menar författare att lärarens 

funktion bör vara utformade för att skapa en positiv miljö samt att hitta lämpliga och kreativa 

aktiviteter som hjälper eleverna att utveckla sitt tänkande och kunnande för att klara av de 

uppsatta målen (Emanuelsson et al., 1996, s. 71).  

Det finns olika metoder för inlärning och problemlösning, en av de är grupparbetet som kan 

underlätta inlärningen. I en annan undersökning skriver Emanuelsson et al. (1991, s. 86) att 

drygt hälften av elever i grundskolan vanligtvis räknar tyst för sig på lektionerna.  Matematik 

som är ett kommutativt ämne bör fokusera på diskussion och argumentation, något som lärarna 

ska skapa utrymme och tid för, under lektionerna. Ett argument som lyfts fram är att i 

grupparbetet gör eleverna medvetna om hur de själva tänker, vilket underlättar elevens kontroll 

över sitt eget tänkande. Målet är att eleven på sikt också ska kunna styra sitt tänkande på egen 

hand. På detta sätt går att bryta det beteende där eleverna strävar efter de ”rätta” svaren 

(Emanuelsson et al., 1991, s. 88). Ahlberg (1992, s. 103) skriver att ett sätt är att ge eleverna 

ökade tillfällen till kommunikation och samtal med varandra genom samarbete i smågrupper. 

Ahlberg hävdar att inlärningen av matematiska begrepp och färdigheter sker bäst i en dynamisk 

process där eleverna engagerar sig tillsammans samt där de ges tillfälle att ”tala matematik” 

och i grupp förklara hur de resonerar. Ahlberg (1995, s. 73) menar vidare att samarbetet i 

smågrupper ger eleverna de förutsättningar de behöver för att lättare kunna tala matematikens 

språk med varandra. Chiriac (2013, s. 27) skriver att grupparbete som en metod i 

undervisningen stödjer elevers ämnesteoretiska kunskap och deras samarbetsförmågor. Att 

arbeta i grupp leder till en bättre kunskapsutveckling. Han menar att ”grupparbete betraktas 

som en lärandemiljö där grupparbete används både som mål (utveckla förmåga till samarbete) 

och som medel (inhämta ämneskunskap)” (Chiriac, 2013, s. 29). 

En central aspekt av inlärning och problemlösning inom ämnet matematik är som Möllehed 

(2001, s. 18) skriver en del i undervisning som har stor vikt och kan väcka elevernas fantasi och 

flexibilitet. Han argumenterar vidare att de problem som räknas som problemlösning är de som 

eleverna inte har träffat på tidigare och inte har några bestämda lösningsstrategier för. Det är 

därför viktigt att matematikundervisningen bör ha tillgång till olika problem med olika 

svårighetsgrader, som kan ta hänsyn till elever med olika förutsättningar och förkunskaper 

(Möllehed, 2001, s. 18).   

Polya är en av de forskarna som intresserade sig och utvecklade en metod för problemlösning 

som kan användas i olika situationer av problemlösning. I boken ”How to Solve it-a new aspect 

of mathematical method” presenterar han metoden som bygger på fyra faser: (Polya, 1945, s.5) 

1. att förstå problemet 

2. att göra upp en plan 

3. att utföra planen 

4. att titta tillbaka på lösningen 

Polya (1970, s. 6 och 8) menar att för att lösa ett problem på ett framgångsrikt vis ska eleverna 

följa fyra grundläggande steg. Det första och även det viktigaste är att eleven förstår alla små 

detaljer i problemet och vad det är som efterfrågas i uppgiften. Därför är det viktigt att läraren 

ser till elevernas nivåer i undervisningen. Alltså ska eleverna får arbeta med 

problemlösningsuppgifter utifrån sina kunskapsnivåer och med uppgifter som passar för dem. 

För det andra skapar eleven en översiktlig plan för hur det matematiska problemet ska lösas. 

Läraren kan hjälpa eleven med ledande frågor när eleven har svårt att komma på hur hen ska 
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börja med problemet. Polya skriver att man kan jämföra med att göra en plan för att bygga ett 

hus när en elev får ett matematiskt problem i form av problemlösning (Polya, 1970, s. 6 och 8). 

Han menar att det är viktigt att eleven ha goda förkunskaper för att lösa problemet. Med andra 

ord kan inte eleven komma på en bra lösning utan kunskaper att formulera sitt uppslag. Eleven 

kan även göra upp en plan för en bra lösning med hjälp av sin tidigare kunskap och erfarenhet 

från liknande problem. Tredje fasen är att genomföra planen för att nå det svar som efterfrågas. 

Därför är det viktigt att läraren ser till att eleven håller sig till planen. Eleven ska ha kontroll 

över sina beräkningar så att det inte görs fel från start (Polya, 1970, s. 12). Det sista fasen är att 

titta tillbaka och se problemet och den färdiga lösningen. I detta steg menar Polya att eleven 

reflekterar över vad som gick bra och vad som eleven kan läras sig inför nästa problemlösning. 

Det fjärde steget stärker elevernas tankesätt och deras planering för att hitta en lösning enklare 

och snabbare vid andra problem (Polya, 1970, s. 14).  

Samtidigt hävdar Schoenfeld (1992, s. 16) att det saknas empiriska belägg för att strategierna 

fungerar som stöd för avancerade problemlösning. Däremot håller Schoelfeld med Polya om att 

strategierna är ett bra sätt för eleverna att se hur olika problem kan lösas. Han argumenterar 

dock vidare att strategierna inte bör läras ut endast vid få tillfällen, utan att de bör finnas med 

under lång tid i undervisningen (Schoenfeld, 1992, s. 16). Lester (1996, s. 88) rekommenderar 

användandet av olika problemlösningsstrategier i undervisningen och förespråkar bland annat 

undervisning i problemlösning tidigt i elevers skolgång.  

Enligt Teledahl (2014, s. 1) använder elever en mängd olika strategier för att göra beräkningar 

och förstå och lösa problem i ämnet matematik. En strategi kan vara ett sätt att ta sig an ett 

problem. Det kan vara bestämt på förhand men kan även skifta snabbt där ett sätt att tänka eller 

arbeta förkastas och ersätts av ett nytt. Inom forskning om problemlösning har många olika 

strategier för att lösa matematiska problem identifierats, samtidigt vet vi också att elever ofta 

kombinerar olika strategier och att strategierna också fyller olika funktioner i olika delar av 

problemlösningsprocessen (Teledahl, 2014, s.1). 
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4. Teori  

I detta avsnitt redogörs för valda teoretiska grunder för detta arbete. Det teoretiska angreppssätt 

som detta arbete vilar på är ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att vårt samhälle 

är socialt konstruerat av människor i samspel med varandra (Chiriac, 2013, s. 30). Detta synsätt 

utgår från interaktionens roll mellan människor, i det här fallet elever emellan samt relationen 

mellan elev och lärare. Förståelsen är att vår kunskap formas och utvecklas när vi 

kommunicerar och försöker förstå varandra. Lärandet blir därför ett område som påverkas av 

individens färdigheter och kommunikativa redskap som används i olika sociala sammanhang 

(Chiriac, 2013, s. 30). Detta angreppssätt blir därför användbart i förståelsen av elevernas 

problemlösningsförmåga enskilt respektive i grupp. 

Lester (1996, s. 86 och 87) argumenterar för betydelsen av sociokulturella faktorer vid 

kunskapsbildande och lärande, och betydelsen av att inkludera sociala och kulturella aspekter i 

studiet av användning av idéer och tekniker i matematik. I denna studie används ett antal 

strategier för att enklare förstå elevers användning av strategier vid problemlösning. Dessa 

strategier utgör inte i sig en teori men vilar på ett socialkonstruktivistiskt och socialkulturellt 

synsätt. De strategier som elever använder påverkas av det samspel som sker mellan elever och 

lärare, och elever emellan. Ett sociokulturellt perspektiv är därför relevant som grund för studier 

av elevers val av strategier eftersom de anses ta form i ett samspel av sociokulturella praktiker 

där lärandet sker, och av de värderingar och förväntningar som uppmuntras av lärare och av 

andra elever (Lester, 1996, s. 86 och 87). 

Problemlösningsstrategier står i fokus i denna studie. Två av de viktigaste forskarna inom detta 

område är Lester (1996, s. 88) och Polya (1970) vilka presenterar olika strategier i sina böcker 

som bör ingå i matematikundervisningen. Dessutom presenterar Billstein, Libeskind och Lott 

(2015, s. 5–12) olika problemlösningsstrategier i sin bok och författaren ger även exempel för 

var och en av strategierna, samtidig som varje problem ofta löses med mer än en metod. I 

Skolverkets fortbildningsprogram för lärare Matematiklyftet – problemlösning: årskurs 7–9 tas 

sju generella problemlösningsstrategier upp (Larsson, 2014, s. 5). Min studie utgår från dessa 

strategier.  Nedan presenteras dessa sju problemlösningsstrategier och denna presentation 

kommer att göras enligt Polya (1970), Lester (1996, s. 88) och Billstein et al. (2015, s. 5–12). 

De strategierna kommer att vara en grund för analys i studien. 

1. Rita en figur 

Genom att rita en bild/figur kan problemet visualiseras och det kan därmed bli enklare att 

komma fram till en lösning. 

2. Gissa och prova 

En strategi som bygger på ”trial and error”. Genom att göra en avvägd gissning utifrån 

problemets förutsättningar/information och testa om resultatet är korrekt, om det inte är fallet, 

genomförs en ny gissning baserad på informationen som erhållits i tidigare gissningar. Med 

andra ord kan gissningen hjälpa eleven att komma fram till hur lösningen kan nås.  

3. Arbeta baklänges 

I problem kan ibland resultatet vara känt men en del eller delar av problemet vara okända. 

Genom att arbeta baklänges med hjälp av motsatta operationer kan eleven finna de okända 

värdena. 
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4. Söka mönster 

I syfte att finna lösningen kan eleven söka ett mönster som upprepas i den information och data 

som ges.  

5. Lösa ett enklare problem av samma typ 

En strategi för att lösa ett komplext problem kan vara att använda och lösa ett liknande enklare 

problem. Därmed kan eleven finna de metoder som passar för lösningen av det primära 

problemet. 

6. Sätta upp en tabell 

Genom att undersöka ett enklare fall och sätta upp en tabell med flera fall och alternativ utifrån 

problemet kan eleven upptäcka ett mönster och ett samband mellan de olika fallen.  

7. Sätta upp en ekvation 

Eleven använder en algebraisk strategi genom att formulera ett uttryck med informell algebra 

(t.ex. 3 +         =10) eller formell algebra (t.ex. 3 + X= 10) för att lösa problemet. 
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5. Metod 

I följande avsnitt redogörs arbetets metodval och förklaring till detta. Dessutom beskrivs det 

hur urval och datainsamling gått till samt vilka forskningsetiska avvägningar som har gjorts. 

Vidare förs ett resonemang om studiens tillförlitlighet.  

5.1  Metodval 

I denna studie har en kvalitativ metod tillämpats för att få en fördjupad förståelse för vilka 

problemlösningsstrategier eleverna använder för att lösa de matematiska problemen (Esaiasson 

et al., 2017, s. 199).  

För att samla in data till den här studien användes observationsmetoden. Observationer av 

elevernas arbete gjordes i enlighet med Johansson och Svedner, (2010, s. 56) deltagande 

observation. Metoden bygger på att forskaren finns med eleverna i klassrummet, observerar 

elevernas tillvägagångssätt och antecknar sina iakttagelser som passiv deltagare i processen. 

Metoden ger observatören goda möjligheter att se vilka problemlösningsstrategier eleverna 

väljer när de arbetar med problemlösning enskilt eller genom samarbete i grupp. Svårigheten 

med metoden är att forskaren lätt kan hamna i ett typiskt lärarbeteende genom att svara på 

elevfrågor och stödja eleverna i deras arbete istället för att göra objektiva observationer. Alla 

deltagare måste förstå vilken roll och vilket syfte forskaren har i klassrummet. Detta måste 

forskaren tydliggöra (Johansson och Svedner, 2010, s. 56). 

För att kunna göra en grundligare analys av elevernas val av problemlösningsstrategi spelades 

elevernas tillvägagångssätt in. Ljudinspelningarna användes vid ett senare tillfälle för att 

säkerställa att inga viktiga observationer och notiser missades. Dessutom användes elevernas 

skriftliga svar på de matematiska problemställningarna som ett komplement och stöd vid analys 

i denna studie.  

Förutom observationsmetoden kan med fördel även andra datainsamlingsmetoder tillämpas, 

såsom enkätundersökningar och kvalitativa intervjuer för att ge en mer kvalitativ grund till vissa 

vetenskapliga undersökningar och slutsatser (Johansson och Svedner, 2010, s. 56). Denna 

studie fokuserar endast på deltagande observationer för att enligt Johansson och Svedner, (2010, 

s. 23) ger enkäter ” bred men ytlig information” och enkätmetoden får därmed för få möjligheter 

till djupare och noggrannare svar från eleverna. Med enkät får man reda på vad eleverna säger 

att de gör. Man kan inte förvänta sig att elever är medvetna om vilka strategier de använder så 

med observationer finns större möjlighet att lärare observerar sådana strategier som går att 

observera. Man skulle kunna tänka sig att i efterhand intervjua eleverna om de strategier man 

sett och på så sätt också få deras uppfattning. Vid intervjumetoden skriver Johansson och 

Svedner (2010, s. 35) att metoden baseras på att intervjudeltagaren behöver ge fullständiga svar 

och att svaren speglar intervjudeltagarens uppfattning och erfarenhet. Men eftersom deltagarna 

i studien är nya i det svenska språket, kan intervjumetoden medföra att det blir svårt för 

deltagarna att uttrycka hur de tänker vid problemen och vilka problemlösningsstrategier de 

använder. Detta arbete fokuserar på skillnader mellan problemlösningsstrategier som elever 

använder sig av när de arbetar enskilt respektive i grupp och när det dessutom är en person som 

observerar allt finns större möjligheter att upptäcka just skillnader. Av detta skäl är det 

motiverat med deltagande observationer. 

Innan observationsarbetet påbörjades utformades ett observationsschema (se bilaga 1) i 

enlighet med Johansson och Svedner anvisningar (2010, s. 47) för att säkerställa att 
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observationer följer ett noggrant tillvägagångssätt. Stor vikt har lagts i denna studie vid att 

observationerna följer en välplanerad och förbestämd struktur. Observationsschemat 

utformades i tabellarisk form med utrymme för fältanteckningar. Mallen tydliggör vad som ska 

antecknas och var det ska skrivas i observationsschemat. Detta gör det också lättare för 

forskaren att följa den planerade strukturen och observera samma företeelser vid de olika 

observationstillfällena. Varje observationstillfälle, både på gruppnivå och individuell nivå 

dokumenterades på ett eget observationsschema. Observationsschemat hjälper forskaren att 

genomföra alla observationstillfällen på samma sätt, vilket leder till god forsknings reliabilitet 

(Johansson och Svedner, 2010, s. 47). I denna studie läggs fokus på observation av elevernas 

tillvägagångssätt när de löser problemlösningsuppgifterna för att kunna identifiera vilka olika 

strategier eleverna använder sig av. 

5.2  Urval 

För att utföra min studie har jag valt Introduktionsprogrammen på en gymnasieskola i en 

mellanstor kommun där jag undervisar i matematik. Denna typ av skolprogram besöks av 

nyanlända elever som har ett annat modersmål än svenska, kunskapsmässigt varierande 

bakgrund och som har bott i Sverige mindre än tre år.   

Det är viktigt att eleverna som deltar i undersökningen studerar matematik på samma nivå och 

att de inte undervisas av mig. Urvalet var inte slumpmässig. Jag kontaktade en lärarkollega som 

undervisar i matematik för att utföra urvalet. Enligt matematiklärarens uppfattning valdes tolv 

elever som kunskapsmässigt var snarlika och studerar matematik motsvarande årskurs nio. Tio 

elever var intresserade av att delta i studien.  På grund av flytt till annan kommun hade dock en 

elev inte möjlighet att delta i undersökningen fram till observationen. Populationen i studien, 

det vill säga antalet personer som deltog i studien (Esaiasson et al., 2017, s. 156) är liten men 

representerar dock en del av de elever som studerar i svenska skolor. 

Eftersom eleverna har olika kulturell och språklig bakgrund befarade jag att detta faktum kunde 

försvåra grupparbetets genomförande. Chiriac och Frykedal (2013, s. 142) skriver att det är 

väldigt viktigt att läraren använder sig av hela sitt professionella kunnande för att grupparbetet 

ska lyckas. För att minska risken att grupparbetet misslyckas bad jag elevernas lärare att göra 

gruppindelningen. Chiriac och Frykedal skriver att ”läraren måste bestämma gruppstorlek och 

gruppsammansättning samt skapa tid och utrymme för gruppernas arbete” (Chiriac och 

Frykedal, 2013, s. 142). Tre elever i varje grupp kan vara ett lämpligt antal (Emanuelsson et al., 

1996, s. 70). Två grupper bestående av tre elever och tre enskilda elever deltog i 

undersökningen. 

5.3  Problemlösningsuppgifter 

De problem som eleverna fick arbeta med är inspirerade av boken Matematik 5000 (Alfredsson 

et al., 2011) och Summit (Rintamäki och Natur och kultur, 2011). Efter diskussion med 

elevernas lärare och i samråd med min VFU-handledare bestämdes tre uppgifter (se bilaga 2).  

Taflin et al. (2005, s. 28 och 29) skriver att ett problem ”ska vara lätt att förstå, kunna lösas på 

flera olika sätt med olika strategier och upplevas som en utmaning”. Jag anser att de tre 

problemlösningsuppgifterna som används i studien är bra och relativt okomplicerade med väl 

formulerad text. Det föreligger inga på förhand givna procedurer för att lösa dessa uppgifter.  

Uppgifterna utmanar eleverna för att använda olika lösningar, metoder eller modeller. Som det 

nämndes tidigare skriver Schoenfeld (1985, s. 44 och 45) och även Taflin et al. (2005, s. 28) att 

svårighetsgraden av ett matematiskt problem inte upplevs likadant av alla elever. 
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Svårighetsgraden av de matematiska problemen i min studie hindrar inte eleverna att tillämpa 

och redovisa olika strategier för att komma till lösningen, även om några av eleverna upplevde 

dessa som enkla.  

5.4  Genomförande och datainsamling 

För att genomföra observationer och samla in data och även utifrån min planering iakttogs två 

grupper samt tre elever. Detta innebär att mina observationer utfördes vid fem olika tillfällen. 

Inledningsvis fick eleverna uppgifterna och det material som behövdes för arbetet, såsom 

penna, suddgummi, papper, linjal och miniräknare. Dessutom informerades eleven/eleverna om 

uppgifterna vid varje observationstillfälle bland annat skulle de matematiska 

problemställningarna läsas igenom noga samt att eleven/eleverna skulle motivera och förklara 

hur uppgiften har lösts. Mina observationer och anteckningar gjordes med ett 

observationsschema som stöd och en mobiltelefon användes för att spela in elevernas samtal.  

5.5  Forskningsetik 

Det finns etiska regler som forskare måste följa när en forskningsstudie innefatta elever i skolan 

för att skydda elevernas integritet. Vetenskapsrådet (2002, s. 6) ställer upp fyra etiska 

huvudkrav för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessa kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informationskrav 

Det första kravet är att alla deltagarna i undersökningen ska vara informerade om vad som är 

syftet med studien och vad som förväntas av dem i studien. Personer som deltar i studien måste 

veta om att deras deltagande är frivilligt och att de får avbryta sin medverkan när som helst utan 

negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002, s.7 och 8). Inför observationerna i detta arbete 

har eleverna fått denna information skriftligt samt syfte med studien och genomförandet av 

studien har förklarats i samtal. Dessutom försäkrades eleverna om att den insamlade 

informationen endast nyttjas i denna studie.  

 Samtyckeskravet 

För att kunna använda observationsdata och elevernas uppgifter i studien ska deltagarna 

godkänna detta. Om deltagarna inte ger sitt medgivande får forskaren inte medräkna elevernas 

data i studieresultat. Dessutom måste forskaren få samtycke av elevernas målsmän om de är 

minderåriga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9 och 10). Alla elever i undersökningen har fyllt i ett 

samtyckesbrev (se bilaga 3).  Eftersom några av eleverna som medverkar i denna studie är 

minderåriga fick deras föräldrar eller vårdnadshavare skriva under detta samtyckesbrev. 

 Konfidentialitetskravet 

Forskaren ska förvara personuppgifter konfidentiellt. Alltså behandlas insamlat material på ett 

sådant sätt att andra personer inte kan ta del av materialet eller identifiera eleverna i 

studierapporten (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12 och 13). För den aktuella studien lagras 

uppgifterna som samlats in med största möjliga konfidentialitet på ett säkert sätt, dvs att enbart 

forskaren har tillgång till uppgifterna. När studien är slutförd ska det skriftliga materialet 

förstöras och ljudinspelningarna raderas. För att anonymisera och på så sätt minska risken för 

att kunna identifiera deltagare benämns eleverna i studien med siffror.  



12 
 

 Nyttjandekravet 

Det insamlade materialet och informationen i forskningssyftet får enbart används som data i 

forskningen. Informationen får inte nyttjas i ett annat syfte och aldrig påverka elevens betyg 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Eleverna som deltog i studien informerades muntligt och 

skriftligt om detta innan observationerna påbörjades. 

5.6  Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Johansson och Svedner (2010, s. 95) skriver att metoder som används för datainsamling i 

forskning kan påverka en undersöknings reliabilitet. Därför är det viktigt att alla observationer 

genomförs på samma sätt och även under samma förutsättningar. För att säkerställa mina 

studiers reliabilitet skapades ett observationsschema som fastställer hur varje observation av 

enskilda elever eller grupper sker. Dessutom arbetade varje enskild elev med samma uppgifter 

som grupperna gjorde. Prestationerna observerades och strategival under problemlösningen 

antecknades  

Validitet innebär att våra mätmetoder i undersökningen mäter det vi påstår att vi mäter 

(Esaiasson, 2017, s. 58). Med andra ord bör forskaren välja lämpliga undersökningsmetoder för 

att kunna besvara forskningsfrågor. Johansson och Svedner (2010, s. 95) menar att det är viktigt 

att forskaren jämför olika metoder för datainsamling och sedan väljer den metod som passar 

bäst för studien. Jag gjorde en jämförelse mellan olika datainsamlingsmetoder under rubriken 

metodval. Då föll valet på deltagande observation som en lämplig metod för min studie. 

Generaliserbarhet innebär att studieresultatet gäller för fler personer än de som varit deltagande 

i den aktuella undersökningen (Johansson och Svedner, 2010, s. 95). Antal personer som ingår 

i datainsamlingen påverkar studies generaliserbarhet. Antalet elever i den här studien är få och 

resultaten begränsas av urvalet.  Därför går inte resultaten att generalisera till samtliga elever 

som studerar matematik på Introduktionsprogrammen i Sverige. För att uppnå generaliserbarhet 

krävs en större undersökning. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten utifrån elevers tillvägagångssätt och deras strategival när 

de arbetar enskilt respektive i grupp för att lösa problemen. Insamlade data och iakttagelser 

sammanställs utifrån observationstillfällen i tabeller och figurer. Problemen (se bilaga 2) som 

eleverna har fått i studien betecknas P1a, P1b, P1c, P2a, P2b, P3a, P3b, P3c. Eleverna benämns 

med elev 1, elev 2, elev 3, elev 4, elev 5, elev 6, elev 7, elev 8 och elev 9.   

6.1 Resultat av observationer när eleverna arbetar i grupp 

Två grupper där varje grupp består av tre elever observerades vid grupparbetet.  

6.1.1 Grupp 1  

Grupp 1 bestod av elev 1, elev 2 och elev 3. De samarbetade och resonerade med varandra för 

att lösa problemen. I början var elev 2 passiv i diskussion, men så småningom blir hen aktiv i 

processen. Jag upptäckte att under arbetets gång ökade deras prestation och eleverna började 

diskutera olika strategiförslag. Gruppens tidsåtgång för att lösa de ställda problemen var ca. 35 

minuter. Nedan presenteras elevernas tillvägagångssätt och deras strategival i syfte att lösa de 

ställda matematiska uppgifterna.  

 Problem 1   

I början bestämde eleverna att en av dem läser ett problem högt för resten av gruppen under 

arbetets gång. Inför problem 1 läste elev 2 upp problemet för de andra. Sedan läste samtliga 

elever i gruppen en gång till på egen hand. Elev 1 och elev 3 försökte att använda sig av strategin 

gissa och prova för att lösa uppgiften P1a och P1b. Sedan skrev elev 1 ett matematiskt uttryck 

på svarspappret för att visa hur eleven hade tänkt utifrån höjden vid plantering och även per år. 

Därmed använde de sig av strategin sätta upp en ekvation och arbeta baklänges i lösningen P1a 

och P1b. Gruppen tänkte över frågan P1c men sedan bestämde de sig för att lämna problemet 

utan svar och fortsätta med det andra problemet.  

 Problem 2 

Eleverna började lösa problemet på samma sätt som gruppen gjorde vid problem, med att först 

läsa för gruppen och sedan läsa uppgiften enskilt. För att lösa problemet började samtliga elever 

att gissa svaret, det vill säga de använde sig av strategin gissa och prova. Sedan gav elev 1 

förslag att rita pizzor och delar dem utifrån problemets inledande text. Elev 2 använde sig av 

strategin rita en figur och samtidigt försökte elev 1 och elev 3 att förstå fråga P2a och förklara 

uppgiften för varandra. På samma sätt försökte eleverna att besvara problem P2b. Elev 1 

föreslog att de skulle börja utifrån Kevins tillgängliga pengar och räkna baklänges för att lösa 

uppgiften P2b. Med andra ord använde eleverna sig av strategin arbeta baklänges medan de får 

hjälp av sin ritning och de fyra räknesätten för att komma fram till ett rätt svar.  

 Problem 3  

En av eleverna började läsa problemet högt och de fortsatte på samma sätt som tidigare. 

Eleverna provade först att gissa för att lösa problem P3a. Elev 2 och elev 3 diskuterade med 

hjälp av sambandet mellan arbetstimmar i delfrågorna och informationen de fick fram ur 



14 
 

problembeskrivningen. Elev 1 hänvisade till P1 och föreslog gruppen att skriva 

problembeskrivningen med matematiska uttryck för att lösa problem P3. Elev 2 påminde 

gruppen om att eleverna vid ett annat tillfälle löst en liknande uppgift. Eleverna använde sig av 

strategier gissa och prova, lösa ett enklare problem av samma typ och Sätta upp en ekvation 

som lösningsväg för problemen P3a och P3b. För att komma till rätt lösning för uppgift P3c 

använde eleverna sig av strategin Sätta upp en ekvation och arbeta baklänges också.  

6.1.2 Grupp 2 

Grupp 2 bestod av elev 4, elev 5 och elev 6. Alla deltagare i gruppen arbetade redan från början 

på ett effektivt sätt därför att de diskuterade och samarbetade med varandra för att tillsammans 

komma fram till ett rimligt svar. Elev 6 bad elev 4 att hen läsa upp alla frågor för gruppen 

samtidigt som hen sammanfattade texten med hjälp av anteckningar för att bättre förstå vad 

frågan går ut på. Gruppens tidsåtgång var ca. 27 minuter. Nedan presenteras elevernas 

tillvägagångssätt och deras strategival i syfte att lösa de ställda matematiska uppgifterna.  

 Problem 1  

Elev 4 och elev 5 började resonera om problemet på ett strategiskt sätt. De försökte att använda 

sig av strategin gissa och prova och motivera svaret genom noggrannare beräkningar. Samtidigt 

tillämpade elev 6 strategin rita en figur för mer säkerhet samt överskådlighet och gruppen kom 

fram till rätt svar för P1a och P1b. De försökte att hitta ett mönster för hur trädet växer upp. 

Elev 6 satt upp samtidigt en tabell för att upptäcka samband mellan varje år. Med andra ord 

använde de sig av strategier söka mönster och sätta upp en tabell för P1c. 

 Problem 2 

Samtliga elever använde sig av strategier gissa och prova och rita en figur för att nå fram till 

lösningen på uppgiften P2a. Gruppen beräknade även hur mycket pengar Kevin behöver med 

användning av samma strategi.  

 Problem 3 

Vid problemet P3a gissade elev 4 ett felaktigt svar och kunde inte motivera sin åsikt så eleven 

lyckades inte finna en lösning på problemet, trots att hen använde sig av strategin gissa och 

prova. Gruppen förkastade lösningsförslaget och fortsatte problemlösningen. Elev 5 och elev 6 

beräknade först hur många kronor per timme Isak får och sedan satte elev 6 upp en tabell och 

räknade fram svaren till uppgifterna P3a och P3b. Gruppen använde sig av tabellen och de 

kända delarna för att ta reda på hur många timmars arbeten ger 8500 kronor i lön och de kom 

fram till svaret på P3c. Sedan ställde de upp en ekvation för att kontrollera svaret. Därmed 

använde de sig av strategier sätta upp en tabell, sätta upp en ekvation och arbeta baklänges.  

6.1.3 Sammanställning av problemlösningsstrategier som används när eleverna 

arbetade i grupp 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell och en figur för strategival gjorda av elever i 

grupp. 
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Table 1. Sammanfattande tabell för strategival gjorda av elever i grupp.  

(: Grupp 1 och: Grupp 2.) 

 

Figur 1. Diagram över strategival gjorda av elever i grupp.  
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6.2 Resultat av observationer när eleverna arbetar enskilt 

 Tre enskilda elever observerades.  

6.2.1 Elev 7  

Elevens svårighet i språket var utmärkande för textförståelsen. Elevens tidsåtgång var ca. 40 

minuter. 

 Problem 1  

För att kunna förstå uppgiften läste eleven frågan två gånger. Hen började med gissning och 

försökte att motivera svaret. Med användning av strategin gissa och prova kom eleven fram till 

rätt svar på uppgifterna P1a och P1b. Eleven tänkte över P1c men kunde inte svara på 

problemet.  

 Problem 2 

Eleven läste frågan tyst och använde sig sannolikt av strategin gissa och prova för att besvara 

uppgifterna P2a och P2b. Eleven var tyst och räknade i huvudet medan hen använde penna och 

miniräknaren. Jag observerade på elevens papper anteckningar och beräkningar som inte var 

kopplade till uppgiften. Trots det kom eleven fram till rätt svar. Dock framgick inte vilken/vilka 

strategival eleven använde sig av då eleven presenterade resultatet i text och inte med hjälp av 

en matematisk uträkning. Min egen tolkning är att hen även använde sig av strategin lös ett 

enklare problem av samma typ vid P2. 

 Problem 3 

Eleven läste frågan tyst och använde sig sannolikt av strategin gissa och prova för att besvara 

uppgifterna P3a och P3b. Eleven var tyst och räknade i huvudet medan hen återigen använde 

penna och miniräknaren för att komma till ett svar. I denna problemlösning skrev eleven 

anteckningar och beräkningar som inte var kopplade till problemet men lyckades precis som i 

P2 att komma fram till rätt resultat. Eleven redovisade även detta resultat i skrift utan 

matematisk beräkning. Min tolkning är som ovan, att hen även den här gången använde sig av 

strategin lös ett enklare problem av samma typ för att lösa P3.  

6.2.2 Elev 8 

Eleven visade stora problem att förstå frågorna särskilt vid problem 1. Elevens tidsåtgång var 

ca. 55 minuter. 

 Problem 1 

Eleven använde sig av en algebraisk strategi för att motivera och besvara uppgifterna P1a och 

P1b. Dessutom ställde eleven upp en ekvation för att beskriva problemet P1c. Därmed använde 

eleven sig av strategin sätta upp en ekvation för problem 1.   
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 Problem 2 

Eleven försökte att beskriva uppgiften med en matematiska uttryck i bland annat bråkform och 

procentform. Hen besvarade uppgiften P2a och P2b med användning av strategin sätta upp en 

ekvation.  

 Problem 3 

Eleven beräknade först hur många kronor lön Isak får för en timme. Hen använde sig av 

strategin sätta upp en ekvation och nådde därmed till svaren på uppgifterna P3a och P3b. 

Dessutom använde hen sig av strategier sätta upp en ekvation och arbeta baklänges vid uppgift 

P3c. 

6.2.3 Elev 9 

Elevens tidsåtgång var ca. 40 minuter. 

 Problem 1 

För att lösa uppgifterna P1a och P1b försökte eleven att formulera ett uttryck, dvs att eleven 

använde sig av en algebraisk strategi, sätta upp en ekvation för att motivera och besvara 

problemen. Eleven besvarade även uppgift P1c med att använda sig av strategin sätta upp en 

ekvation så hen kunde beskriva höjder på trädet efter n antal år.  

 Problem 2 

Eleven använde sig av en algebraisk strategi med en variabel x för att motivera och besvara 

uppgifterna P2a. Dessutom ställde eleven upp en ekvation för att beskriva problemet P2b. 

Därmed använde eleven sig av strategin sätta upp en ekvation och arbeta baklänges för att lösa 

problemen.   

 Problem 3 

Eleven delade både 16 timmar och 1360 kronor med 2 för att få fram ett korrekt svar på P3a. 

Eleven beräknade sedan hur många kronor lön Isak får för en timme. Hen använde sig av 

strategin sätta upp en ekvation och nådde därmed till svaren på uppgift P3a och P3b. Dessutom 

använde hen sig av strategier sätta upp en ekvation och arbeta baklänges vid uppgift P3c. 

 

6.2.4 Sammanställning av problemlösningsstrategier som används när eleverna 

arbetade enskilt. 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell och ett diagram for strategival gjorda av varje 

enskild elev.  
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Tabell 2. Sammanfattande tabell för strategival gjorda av elever enskilt. 

(:Elev 7, :Elev 8 och: Elev 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Diagram över strategival gjorda av elever enskilt. 
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6.3 Sammanfattning och analys av resultaten 

I detta avsnitt analyseras elevers tillvägagångssätt och deras strategival när de arbetade enskilt 

jämfört med i gruppen.  

Ett mönster som observerades var att eleverna som arbetade i grupp i större utsträckning 

använde sig av olika strategier. När det gällde enskilda arbeten var det utmärkande för eleverna 

att de undvek tre strategier. De strategier som inte tillämpades av eleverna i enskilt arbete visade 

sig vara rita en figur, söka mönster och sätta upp en tabell.  

Jag observerade att eleverna både i grupp och enskilt arbete använde sig väldigt mycket av 

strategin gissa och prova. Detta kan hänföras till att eleverna till en början inte förstod vad som 

efterfrågades i de olika problem-frågeställningarna. Polya (1970, s. 6) skriver i sin bok om hur 

elever lyckas med problemlösning och lösa matematiska problem där första steget är att förstå 

problemställningen, det vill säga att eleverna ska klargöra i första hand för sig själva vad som 

efterfrågas i uppgiften och vilken grunddata som redan finns angiven att utgå ifrån. Enligt 

Möllehed (2001, s. 92) och Ahlberg (1995, s. 10) fokuserar eleverna hellre på att ge ett rätt svar 

inom kort tid än att finna en matematisk lösningsmetod i sina beräknings uppgifter. Trots att 

eleverna visade förmågan att läsa problemformuleringar skriver Möllehed (2001, s. 92) att 

eleverna ofta inte läser hela texten utan tar bara numeriska värden och gissar sig fram till en 

lämplig uträkning, vilket för det mesta leder till målet. Exempelvis grupp 1 och elev 7 i studien 

svarade inte på P1c och valde att hoppa över den. En gissning är att grupp 1 och elev 7 inte 

förstod själva problemlösningen och valde därför att gå vidare utan att lösa den.  

Två av eleverna, nämligen elev 8 och elev 9 visade tydligt den strategiska förmågan att sätta 

upp en ekvation och de kunde därmed lösa alla uppgifter. Detta syntes även när eleverna 

jobbade i grupp. Förmågan att tillämpa strategin sätta upp en ekvation kan vara en naturlig 

lösningsstrategi för eleverna eftersom denna strategi kan utvecklas tidigare än innan formell 

algebra introduceras i skolundervisningen (Billstein et al., 2015, s. 12). En annan observation 

som jag gjorde var att eleverna dessutom visade att de väl behärskade strategin arbeta 

baklänges, vilket kunde observeras både enskilt samt i grupparbete.   

Under mina observationer när det gäller elevernas prestationer visade det sig att eleverna 

tillämpade de olika strategierna på ett bättre och tydligare sätt under grupparbetena även om de 

själva inte alltid varit medvetna om att de använde olika problemlösningsstrategier. Detta kunde 

jag konstatera då det märktes via elevernas tillvägagångssätt av att hantera de olika uppgifterna. 

Detta blev tydligt när eleverna i grupper hade svårt att förstå problem P1 och P2 och valde att 

rita upp figurer och även sätta upp en tabell för att lösa problemen. Å andra sidan visade det 

sig i observationen att eleverna som arbetade enskilt inte valde de strategier att rita en figur och 

sätta upp en tabell vid problemlösning. Polya (1970, s. 103) förespråkar att eleverna skall 

tillämpa strategin att visualisera problemet genom att rita bilder eller figurer. Detta sätt kan 

hjälpa eleverna att lösa matematiska problem.  

Under mitt arbete observerade jag att eleverna, både enskild och i grupp, visade förmågan att 

läsa problemet, att tänka och planera hur de skulle lösa uppgiften samt fundera ut vilka strategier 

som gick att använda för att nå en lösning. Trots detta kunde jag se tydliga svagheter i elevernas 

metodiska tillvägagångssätt. Wikström och Björkqvist (2014, s. 2) skriver att eleverna blir 

skickliga på tillämpningen av problemlösningsstrategier genom att ständigt använda sig av och 

öva på de olika strategier. Lester skriver att den matematiska förmågan att hantera och lösa 

olika matematiska problem utvecklas fram under en lång tid (Lester, 1996, s. 85). Min tolkning 

är att eleverna behöver mer undervisning om inlärning av problemlösningsstrategier och 

metoder samt korrekt tillämpning av dessa. Det är viktigt att matematikläraren jobbar med olika 
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matematiska problem utifrån elevernas kunskapsnivåer och även olika 

problemlösningsstrategier som presenteras av Polya (1970), Lester (1996, s. 88) och Billstein 

et al (2015, s. 5–12). Dessutom behöver eleverna lära sig att följa olika faser som eleverna ska 

följa för att lösa problemet. Som i tidigare forsknings del nämnts tar Polya (1945, s. 5 och 1970, 

s. 6) upp fyra grundläggande steg i sin bok för att eleverna ska lyckas att lösa matematiska 

problem. Ahlberg (1995, s. 10) skriver att eleverna måste veta att det finns olika sätt, lösningar, 

strategier och metoder för att lösa de matematiska problemen samt att problemlösning tar tid.  

Eftersom eleverna låg på nästan samman kunskapsnivå tolkar jag utifrån resultatet att eleverna 

fungerar bättre vid problemlösning när de arbetar i grupp än när de arbetar enskilt. Detta beror 

till stor del på att eleverna genom diskussion använder fler strategier för att förstå och lösa den 

matematiska frågeställningen på ett mer effektivt sätt. Även Ahlberg (1995, s. 89) skriver i sitt 

arbete att grupparbete medför positiv resultat. ”Forskning visar att grupparbete som 

undervisningsmetod stödjer elevers och studenters utveckling av både ämnesteoretisk kunskap 

och samarbetsförmågor samt att studerande som arbetar tillsammans tenderar att få en bättre 

kunskapsutveckling än med andra arbetsformer” (Chiriac, 2013, s. 27).  

Trots att tidsåtgången för att lösa problemen inte varit relevant och inte något krav kunde jag 

observera att det tog mindre tid för eleverna att lösa problemen när de arbetade i grupp. 

Processen för att förstå och lösa problemen löstes lättare och tog mindre tid i grupp. Under 

observationerna blev det tydligt att när eleverna arbetade enskilt kunde språket vara en större 

utmaning för dem att förstå uppgiften. 
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7. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras hur metodvalen påverkar undersökningsresultat. I denna del diskuteras 

också resultaten med ambitionen att dra slutsatser kopplade till undersökningens syfte och 

frågeställningarna. Syftet med detta arbete var att ta reda på om det fanns någon skillnad mellan 

vilka problemlösningsstrategier som elever på Introduktionsprogrammen använder sig av 

beroende på om de jobbar enskilt eller i grupp. Genom att observera elevernas tillvägagångssätt 

och förhållningssätt samt elevernas svar på problemen, gick det att se vilka 

problemlösningsstrategier eleverna tillämpade på de olika problemen när de jobbar enskilt 

respektive i grupp. Mina observationer besvarar de tre frågeställningarna. 

7.1 Metoddiskussion 

Jag anser att deltagande observation har varit en relevant metod för detta arbete och har gett 

mig ett underlag för att besvara undersökningens frågor. Ljudinspelningarna och elevernas 

skriftliga svar på de matematiska problemställningarna har gett mig möjligheten att kunna 

bearbeta och diskutera underlaget.  

Det observationsschema som utformades inför observationerna var användbar och den gav 

också mig en tydligare bild över vad jag skulle observera. Trots observationsschemat behövde 

jag i vissa observationer vara mer noga och hann endast skriva fältanteckningar för att sedan 

med hjälp av ljudinspelningarna och elevernas svar kunna komplettera schemat. Detta för att 

veta vilken eller vilka strategier som använts. För att vara på den säkra sidan fick jag alltså i en 

del fall fylla i tabellen i efterhand.  Jag delar därför Brymans (2002, s. 341) åsikt att det finns 

fördelar med att göra en deltagande observation eftersom undersökningen har gett mig 

erfarenheter om hur elevernas tillvägagångssätt och även lärandesituationer kan se ut.  

7.2 Resultatdiskussion 

Som tidigare nämnts kan valet av problemlösningsuppgifterna påverka elevernas 

förhållningssätt och prestation. De elever som ingick i denna studie studerar på 

Introduktionsprogrammen och har bott i Sverige mindre än tre år. Det är för studiens syfte 

väldigt viktigt att problemlösningsuppgifterna som används i studien är på elevernas nivå, 

relativt okomplicerade och beskrivna med väl formulerad text och enkla 

meningsuppbyggnader. Taflin et al. (2005, s. 28) menar att ett problem ska vara lätt att förstå.  

Trots dessa vidtagna åtgärder observerade jag under undersökningens gång att eleverna mer 

eller mindre hade svårigheter med språklig förståelse av uppgifterna främst när de arbetade 

enskilt, men även i grupp. Detta kan ses som en begränsning i undersökningen och därmed dess 

resultat. Det fanns en stor nyfikenhet att utforska detta på ett djupare plan men den begränsas 

här på grund av uppsatsens omfång och tidsram. 

En annan generell begränsning i denna studie är att den inte följer upp resultatet med intervjuer 

med deltagarna om deras val av strategi. Denna begränsning skapar ett större tolkningsutrymme 

exempelvis när elev 7 som i P2 och P3 löste problemen i tysthet. Det framgick alltså inte vilken 

strategi eleven använde sig, därmed ökar tolkningsutrymmet, vilket gör det svårare att dra 

generella slutsatser. Under arbetet observerade jag att i några fall kan flera strategier användas 

och kombineras parallellt för att lösa ett problem. Exempelvis strategierna söka mönster och 

sätta upp en tabell som användes av grupp 2 för att lösa P1c. I dessa fall var det svårare att 
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exakt uppfatta vilken strategi som eleverna använt sig. Teledahl (2014, s. 1) skriver att eleverna 

använder en mängd olika strategier och ofta även kombinerar strategierna för att förstå och lösa 

matematiska problem.   

Under undersökningen observerades att eleverna har förmågan att använda strategin sätta upp 

en ekvation eftersom eleverna både enskilt och i grupp använde den strategin vid många 

tillfällen. Billstein et al. (2015, s.12) skriver att ett algebraiskt tänkande börjar mycket tidigt i 

elevernas skolliv. Därför anser jag att matematikläraren med fördel kan använda sig av 

algebraiskt tänkande för att undervisa eleverna i problemlösningsstrategier. 

Jag har under arbetets gång fått insikt om att när eleverna arbetar i grupp använder de sig av 

mer variation och i större uträckning av sju generella problemlösningsstrategier som presenteras 

av Polya (1970), Lester (1996, s. 88) och Billstein et al. (2015, s. 5–12). Eleverna i 

undersökningen använde sig mycket av strategin gissa och prova i början, men de elever som 

arbetade i grupp visade att de väl använder strategin rita en figur/bild för att förstå de 

matematiska problemen. I det enskilda arbetet visade det sig emellertid att eleverna inte 

använde denna strategi. Möjligen kan detta bero på att dessa elever inte behövde kommunicera 

sin strategi med någon annan. Det skulle även kunna vara så att de skapade en bild av problemet 

i huvudet.  

Utifrån resultatet anser jag att lärarna på Introduktionsprogrammen bör planera undervisningen 

på olika arbetssätt, nämligen enskilt arbete, pararbete och grupparbete och lämnar matematiska 

uppgifter och övningar till eleverna i undervisningen för att främja elevernas förmågor att 

använda olika strategier för att utvecklas. De ständiga övningarna höjer deras förmågor på 

problemlösning.  

Den här undersökningen visar att eleverna använder fler strategier i grupp än när de jobbar 

enskilt och kommer därför snabbare fram till en lösning på problemet. Förutom att fler strategier 

används i grupp kan passiva elever lättare dra nytta av gruppens förmåga att lösa problemen. 

Som exempel var elev 2 i grupp 1 passiv till en början men blev så småningom mer aktiv i 

gruppen. Grupparbete ger eleverna de förutsättningar de behöver för att lättare kunna tala 

matematikens språk med varandra (Ahlberg, 1995, s. 73). Allberg menar att inlärning av 

matematiska begrepp och färdigheter sker bäst i en dynamik process där engagerar sig 

tillsammans (Ahlberg, 1995, s. 73). Vidare skriver Chiriac (2013, s. 27) att grupparbete som en 

metod i undervisningen stödjer elevers ämnesteoretiska kunskap och deras samarbetsförmågor. 

En slutsats är att grupparbete har stor betydelse i matematikundervisning.  

Under grupparbetet observerades även att de flesta elever var engagerade i arbetet med 

problemen. Det kan bero på att eleverna som deltog i undersökningen tycker om matematik och 

deltog helt frivilligt. Jag observerade dock att det fanns elever som vid vissa tillfällen 

påverkades av sina kamrater. Dessa elever förlitade sig inte på sina egna tankar och lösningar 

utan lät kamraternas idéer och argument ta över diskussionen. Grupparbete grundar sig på 

diskussion och samarbete, ett givande och tagande mellan deltagarna på ett utvecklande och 

effektivt sätt. Därför drar jag slutsatsen att det är viktig att eleverna lär sig grunder och principer 

om grupparbete för att kunna samarbeta så effektivt som möjligt med varandra. 

En annan aspekt är att resultaten kan variera beroende på vilken nivå de deltagande eleverna 

ligger på. Även om de utvalda eleverna ska ligga på liknande nivå kan man förvänta sig 

individuella variationer som påverkar resultatet. Barajas, Forsberg och Wengström (2018, s.53) 

skriver att ”deltagares uppfattningar kan påverka resultatet av undersökning”. 

De elever som ingår i min undersökning var få och det är därför svårt att hävda att resultaten 

går att tillämpa på alla elever på alla Introduktionsprogrammen i Sverige. Anledningen är de 
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urvalet som passar bra för den studien var få. Det krävs därför en mycket större undersökning 

än detta arbete för att resultaten kan vara generaliserbara.  

Trots studiens begränsningar gällande urval och metod kan resultatet tillämpas på olika sätt. 

Till exempel för att få en bättre förståelse över hur elever som vanligtvis inte ingår i lärarens 

klass arbetar med problemlösning. Detta arbete går alltså att tillämpa i undervisningen med 

syfte att höja elevernas kunskaper, vidga deras problemslösningsstrategier samt lära dem fler 

strategier för att lösa olika matematiska problem. Det ger även en, om än begränsad, insyn i 

elevers arbetssätt med lösning av matematiska problem. Detta arbete visar dessutom hur vi kan 

observera och analysera elevernas användning av problemlösningsstrategier. 

7.3 Förslag till vidare forskning  

Denna kvalitativa studie har genomförts med en inriktning på observationer. Baserat på studiens 

resultat så skulle en framtida forskning inom detta område kunna vara att intervjua fler elever 

som deltar i undersökningen för att ta reda på hur de tänker kring problemen och få ett bredare 

underlag och en djupare förståelse av elevernas uppfattning. Detta forskningsområde skulle 

även kunna vidareutvecklas genom att göra samma undersökning med samma syfte i andra 

kommuner och andra Introduktionsprogram med ett större antal deltagare.   
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Bilaga 1  

Observationsschema 

 

 

 

  

 

 

Fält anteckningar: 

 

                                        

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevers namn: Datum: 

Observatör: Plats: 

Tidsåtgång: Hjälpmedel: 

Strategi Problem 1 

   a               b              c 

Problem 2 

    a             b  

Problem 3 

     a             b              c 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         
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Bilaga 2 

Problemlösning 

 

1. Höjden på en trädplanta vid planteringen är 40 cm, Trädplantan växer 25 cm per år 

 

a) Hur högt är trädet efter 2 år? 

b) Hur många år tar det tills trädet är fullvuxet om det fortsätter växa 

med samma takt? (Trädet vid vuxen ålder är 4,4 meter). 

 

c) Kan du beskriva höjden på trädet efter n år? 

 

    OBS! Motivera ditt svar! 

 

2. Arian och Matilda har var sin pizza i samma storlek. 

 

a) Arian har 
1

3
 kvar och Matilda har 

1

4
 kvar. Räcker det till Kevin som vill ha 

1

2
 sådan 

pizza? 

 

b) Kevin har 45 kronor med sig. Räcker det att betala till 

Arian och Matilda, om Arians pizza kostar 60 kronor 

och Matildas pizza kostar 80 kronor? 

        

     OBS! Motivera ditt svar! 

 

 

3. Isak får 1360 kronor för 16 timmar arbete.  

 

a) Hur mycket får han för 8 timmar arbete? 

b) Hur mycket får han för 12 timmar arbete? 

c) Hur många timmar måste han arbeta för att få 8500 kronor? 

 

            OBS! Motivera ditt svar! 
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Bilaga 3 

 

 

   

 

 

                      Förfrågan till elever och föräldrar om deltagande i undersökning 

 

Jag ska skriva mitt examenarbete under vårterminen 2019 och syftet med undersökningen är att 

ta reda på om det finns någon skillnad mellan vilka problemlösningsstrategier som elever på 

Introduktionsprogrammen använder sig av beroende på om de jobbar enskilt eller i grupp. Du 

tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag kommer att sitta med eleverna i klassrummet och följa deras arbete och anteckna mina 

iakttagelser som passiv deltagare i arbetet med ljudinspelning. Detta kallas för deltagande 

observation. Metoden ger goda möjligheter för mig att se vilka problemlösningsstrategier 

eleverna väljer när de arbetar med problemlösningsuppgifter enskilt eller när de samarbetar i 

grupp. Elevens deltagande är helt frivilligt och eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande 

utan närmare motivering eller orsak. Dessutom har jag bara tillgång till det insamlade 

materialet. Informationen nyttjas inte i ett annat syfte och aldrig påverka elevens betyg. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning 

vid Högskolan Dalarna.  

Då eleven inte är myndig behöver jag elevens målsmäns tillstånd för att kunna använda mig av 

elevens resultat i min studie. Om du har något frågor om undersökningen är du varmt 

välkommen att kontakta mig.  

Jag ger mitt godkännande till att mitt barn deltar i studien.  

      Borlänge den                                                                  Ort / Datum:                                                                              

      Kamran Vaziri                                                               Elev / Målsmäns underskrift                                                                     

      

      h17kamva@du.se                                                              Namnförtydligande 

     Mobilnummer:                                                                                    

mailto:h17kamva@du.se

