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Jag tror att jag kan 

En studie om elevers tilltro till sin egen förmåga i matematisk problemlösning 

 

I think I can 

A study of students' confidence in their own ability in mathematical problem solving 

 

 

 

Abstrakt 
 

Undersökningen syftar till att ta reda på hur väl några elevers uppfattning av sin egen 

förmåga i problemlösning överensstämmer med deras prestation och resultat vid 

problemlösning i grupp vid ett tillfälle. Undersökningens urval bestod av åtta elever i 

årskurs tre och har genomförts med hjälp av elevenkäter samt en observation. Utifrån 

undersökningens tre frågeställningar presenteras resultaten, som bland annat visar att 

eleverna uppskattar sin förmåga att lösa problem som relativt god men även att deras 

uppfattning av sin förmåga att lösa problem i grupp inte riktigt stämmer överens med 

resultaten från observationen. 
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1 Inledning 
 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas 

såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken 

som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och 

problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade 

beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser. (Skolverket 2011:47)  

 

Många har haft negativa erfarenheter kring matematik i skolan. Jag har vänner och 

syskon som har haft och fortfarande har dåliga erfarenheter, dåligt självförtroende och 

som har upplevt matematik som någonting negativt. Matematikundervisning diskuteras 

inte bara hemma vid köksbordet, utan på nationell nivå. Det är ett omdebatterat 

skolämne (Svenska Dagbladet 2013). En del i debatten rör svenska elevers resultat i 

PISA1. Enligt PISAS publicerade rapport (2013) har Sveriges resultat rasat mest av alla 

deltagande länder under ett decennium och ligger nu på sista plats i Norden (Skolverket 

2014).  

 

År 2010-2011 genomfördes den senaste skolreformen, med en ny betygstrappa, nya 

betygskrav och en mer uttrycklig läroplan (skolverket 2011). I den nya läroplanen är det 

centrala innehållet, det som ska utgöra undervisningen, mer utvecklat än i den tidigare 

läroplanen, Lpo 94. Något som fått sin egen rubrik i det centrala innehållet för 

matematik i Lgr 11 är problemlösning (Skolverket 2011).  

 

Problemlösning i sin ordagranna betydelse innebär att lösa problem. I styrdokumenten 

omnämns problemlösning som ett matematiskt moment. Under rubriken ”syfte” står det 

att ”[u]ndervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna 

formulera och lösa problem […]” (Skolverket 2011:47). Undervisningen ska utformas 

så att eleverna lär sig att lösa enkla problem samt att formulera problem (Skolverket 

2011).  

 

År 2001-2002 genomfördes en undersökning av skolverket, en nationell 

kvalitetsgranskning av ”lusten att lära” med inriktning på matematik. I rapporten 

framgår det att ”[g]od självtillit tenderar att höja prestationer utöver vad man ”objektivt” 

kan och en dålig självtillit kan på motsvarande sätt sänka den” (SOU 2003:19).  

 

Jag funderade då på om elevernas uppfattning av den egna förmågan, deras bild av sin 

egen matematikförmåga och deras självförtroende kunde vara så pass påtagligt att det 

kunde observeras. Denna undersökning handlar om hur elever i årskurs 3 förhåller sig 

till matematisk problemlösning. Hur ser eleverna på sin egen förmåga att lösa 

matematiska problem och stämmer deras självbild överens med deras prestationer?  

 

Inledningsvis kommer undersökningens syfte och frågeställning att presenteras följt av 

centrala begrepp. I avsnitt tre presenteras den teoretiska bakgrunden som sedan följs av 

metodavsnittet. Sedan presenteras forskningsresultaten och innan de analyseras besvaras 

forskningsfrågorna. Som avslutande del presenteras en sammanfattning av forskningens 

resultat.   

                                                 
1 PISA - Programme for International Student Assessment http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/internationella-studier/pisa 310316 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa
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2 Syfte och frågeställningar  
Nedan presenteras undersökningens syfte samt de frågeställningar som kommer att 

ligga till grund för undersökningen. Stycket följs av begreppsbestämning som innehåller 

definition av för undersökningen, centrala begrepp. 

 

2.1 Undersökningens syfte  
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur väl några elevers uppfattning av sin 

egen förmåga i problemlösning överensstämmer med deras prestation och resultat vid 

problemlösning i grupp vid ett tillfälle.  

 

2.2 Frågeställningar 
Frågeställningar som undersökningen utgår ifrån är: 

 

 Hur uppfattar eleverna sin egen förmåga i problemlösning? 

 

 Hur väl syns deras uppfattning av sin förmåga vid observationen? 

 

 Hur väl stämmer elevernas uppfattning om sin förmåga överens med deras 

agerande och resultat vid observationstillfället? 

 
2.3 Begreppsbestämning 

Nedan definieras och bestäms några av uppsatsens centrala begrepp. 

 

Matematik 

I uppsatsen används begreppet matematik när ämnet diskuteras i generell mening utan 

särskild inriktning på centralt innehåll eller dylikt. (NE u.å.) 

 

Problemlösning 

I uppsatsen kommer begreppet problemlösning att användas i matematisk mening med 

definitionen att alla uppgifter som eleven inte genast vet svaret på eller inte genast har 

en självklar lösningsmetod för innebär för eleven ett problem. Problem kan vara olika 

för olika individer (Lester 1987, Mouwitz 2007). 

 

Rika matematiska problem 

I uppsatsen kommer begreppet rika matematiska problem att definieras enligt Tafflins 

(2007) sju kriterier2 (Taflin 2007). 

 

Motivation 

Den definition av motivationsbegreppet som kommer att användas i undersökningen är 

den som Jenner (2004) bidrar med (Jenner 2004). 

 

Självförtroende 

Nationalencyklopedins definition av begreppet självförtroende är: ”[s]tark tilltro till den 

egna förmågan” (ne.se) I uppsatsen kommer begreppet att användas i följande mening: 

”Tilltro till den egna förmågan” (NE u.å.). 

 

                                                 
2 Se s.4  
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3 Teoretisk bakgrund 
I följande stycke kommer uppsatsens teoretiska bakgrund att redogöras för. Stycket 

består av tidigare forskning under rubrikerna ”matematik och problemlösning” och 

”motivation och självförtroende”.  Avsnittet kommer att ligga till grund för 

undersökningen och dess efterföljande analys.  
 

 

3.1 Matematik och problemlösning 
Matematik är ett av de ämnen som lärs ut i svensk skola och det tillhör ett av de ämnen 

som upptar flest timmar av grundskoleelevernas utbildning. Det definieras som en 

vetenskap av abstrakt och generell karaktär som används vid bland annat 

problemlösning och metodutveckling (NE u.å.) I läroplanen står följande om ämnet 

matematik; 

 

I matematiken görs ibland en distinktion mellan rutinuppgifter och 

problemlösningsuppgifter. Med problem menas en uppgift där det inte räcker eller 

passar att tillämpa de standardmetoder man lärt sig genom matematikundervisningen 

och med rutinuppgift avses en uppgift som kan lösas genom att tillämpa just 

standardmetoder (Mouwitz 2007). Distinktionen mellan rutinuppgift och 

problemlösningsförmåga är dock inte så enkel som den föst verkar. ”Följden av denna 

distinktion blir att ett problem inte är ett speciellt slag av uppgift, utan en relation 

mellan en uppgift och den som ska lösa uppgiften. En uppgift som är ett problem för en 

person behöver inte vara det för en annan” (Mouwitz 2007:61). Detta innebär att det är 

svårt att definiera en uppgift som en problemuppgift som ska gälla för alla. Dessutom 

kan en problemlösningsuppgift som var ett problem för ett år sedan för en person, 

numera vara en rutinuppgift för att dennes matematiska förmåga och kunskap har 

utvecklats. 

 

Vidare skriver Mouwitz (2007) att det finns stor potential att locka fram kunskaper hos 

eleverna genom problemlösning. Problemlösningsuppgifter som inte är inriktade på 

skolmatematik kan lyfta elever som är svaga i ämnet.  ”En avsevärd matematisk talang 

kan slumra bakom känslomässiga blockeringar som uppstått ur tidigare negativa 

upplevelser under skoltiden. Det kan bli en vändpunkt för en elev att äntligen få 

möjlighet att lyckas med en sådan annorlunda uppgift” (Mouwitz 2007:61).  

 

Ofta används det idag en lärobok i skolan som underlag för matematikundervisningen. 

Det finns en hel uppsjö olika förlag och läromedel som riktar sig till de olika 

årskurserna och som är framtagna för att vara kompatibla med Lgr 11. Tanken är att 

eleverna ska få till sig allt som styrdokumenten avser genom att använda 

matematikläromedlet. Detta ger läraren möjlighet dokumentera elevernas arbete.  

 

I och med det individuella arbetet i matematikläromedlet upphör matematiken vara en 

gruppaktivitet och de viktiga matematiska diskussionerna får allt mindre utrymme. 

Undervisningen blir närmast privat, som en angelägenhet endast mellan eleven och 

läraren (Helenius 2008). Redan i utvärderingar från 1990 (Ahlberg 1995) framkommer 

det att matematikundervisningens betoning ligger på att eleverna tränar räknefärdigheter 

enskilt. I sin artikel skriver Helenius (2008) om Anette Sternefors, vars klass presterade 

mycket bra i 2007 års ”Kängurutest”. Han diskuterar Sternefors sätt att undervisa om 

matematik och diskuterar huruvida hennes sätt att arbeta med och undervisa om 

matematik och problemlösning kan ha bidragit till att hennes elever utmärkte sig i 
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tävlingen. I undervisningen har fokus legat på gemensamma och frekventa 

genomgångar och diskussioner för att skapa förståelse samt att eleverna arbetar med 

varierande material både enskilt och tillsammans (Helenius 2008). 

 

National Council of Teachers of Mathematics3” (NCTM) gjorde på 80-talet ett uttalande 

om at problemlösning borde vara skolmatematikens fokus och att det enligt rapporter 

från USA också såg ut precis så. Lester menar att elevernas resultat runt omkring i 

landet vittnar om motsatsen. (Lester 1994). Trots detta uttalande kvarstår problemet 

med hur den så viktiga problemlösningen ska få ta plats i skolan och hur den ska 

undervisas. Lester (1987) anger fem faktorer som spelar in då en elev arbetar med 

matematisk problemlösning. Den första faktorn, kunskapsinhämtande och utnyttjande, 

handlar om individens resurser i fråga om kunskap och förmåga att lösa 

problemuppgifter, hur individen organiserar, representerar och använder sig av sin 

kunskap. Kontroll är den andra punkten och handlar om hur individen ordnar och på ett 

framgångsrikt sätt använder sig av de existerande resurserna för att ta sig an och lösa en 

problemuppgift. Det innebär förmågan att ta beslut om och planera, utvärdera och 

genomföra en uppgift. Två viktiga aspekter här är ”kunskap om” och ”reglering av 

kognition”. Tro är den tredje punkten och med det menar författaren ur vilket perspektiv 

som individen närmar och tar sig an matematiska problem. Det handlar om att ha en 

subjektiv kunskap om matematik, sig själv omgivningen och de ämnen som ofta är 

aktuella inom problemlösning. Den fjärde punkten är påverkan och den handlar om 

individens inställning till, känslor kring och tankar om matematik och problemlösning. 

Den sista punkten handlar om individens sociokulturella kontext, om att se individen ur 

sin sociokulturella kontext, hens sociala bakgrund (Lester 1987). 

 
Den didaktiska forskningen beskylls ofta för att befinna sig för långt från verkligheten i 

skolan. Den anses därmed inte kunna påverka det dagliga arbetet ute i klassrummen. Detta 

kan vara ett skäl till att vi i Sverige har den något märkliga situationen att lärarna, en av de 

viktigaste mottagargrupperna av skolforskningslitteratur, i väldigt liten utsträckning tycks 

ta till sig resultaten från denna forskning. [I] Sverige har den matematikdidaktiska 

forskningen vuxit långsamt. […] Men trots att nordisk didaktisk forskning har mycket att 

tillföra en internationell läskrets finns ytterst få bidrag från forskare i dessa länder. Sverige 

intar, även med nordiska mått mätt, en ganska blygsam roll. [V]i har stora problem med 

matematikundervisningen – tusentals elever lämnar årligen grundskolan utan godkända 

matematikbetyg […] (Sjöberg 2002) 

 

Det är det här som Lester (1987) diskuterar i sin text. Enligt författaren är många 

överens om att problemlösning är väsentlig för matematikundervisningen. Bevis för det 

finns som tidigare skrivet i läroplaner, inte minst i Sveriges. Problemet med 

problemlösning är inte om den ska appliceras på svensk skola, snarare hur den ska 

appliceras. Letser (1994) skriver även att problemlösning sedan NCTMs rapport på 

åttiotalet är det mest omdebatterade området i matematik, samtidigt som det är det 

området i matematik som vi ännu inte förstår oss på (Lester 1994). 

 
3.1.1 Rika matematiska problem 

Detta är en undergren till det större begreppet problemlösning. Enligt Taflin (2007) 

finns ingen generell eller bestämd definition av vad ett ”rikt problem” är, utan menar på 

att många olika människor använder det i många olika betydelser. Däremot har hon 

                                                 
3 The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) is an American professional organization 

for persons interested in the teaching and learning of mathematics. Currently, the NCTM has 

approximately 70,000 members. 
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själv genom litteraturforskning bildat sju kriterier för vad hon menar är ett ”rikt 

problem”.  kriterierna är följande; 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och repre-

sentationer. 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska 

idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare.  

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 
 

Även Ulricha Malmberg menar att en entydig definition av begreppet saknas och återger 

därför Taflins sju kriterier i sin artikel ur nämnare som möjliga punkter för att ta reda på 

om problemet är ett rikt problem eller inte (Malmberg 2010).  
 

 

3.2 Motivation och självförtroende 
Motivation är en psykologisk term som innefattar de faktorer som hos en individ  

väcker, formar och som riktar individens beteende mot olika mål (NE u.å.).  

Motivationsbegreppet är dock mer komplext än så. Håkan Jenners (2004) 

begreppsbestämning av ”motivation” är avsevärt mycket längre än citatet ovan. Han 

menar att begreppet utgörs av tre samverkande faktorer. Den första är en slags inre 

drivkraft, något igångsättande, en slags inre motivation. Den andra faktorn benämner 

han som en slags målsträvan, goal orientation, individens handling är driven av att 

uppnå ett mål och handlingen överensstämmer med målet och målet är därför drivande. 

Det kan vara mål i form av yttre belöningar eller jakten på en (inre) känsla som glädje 

eller självförverkligande. Den tredje faktorn kallar Jenner (2004) för växelverkan 

mellan målen och personens drivkraft som i sin tur påverkar personens självförtroende 

om målet blir uppfyllt eller ej (Jenner 2004:41ff).  

 

Lundgren och Lökholm (2006) har en annan definition av motivationsbegreppet; ”att 

man förändrar sitt beteendemönster till ett annat […] att förändringen går från ett i något 

avseende destruktivt beteende till ett mer konstruktivt dito” (Lundgren & Lökholm 

2006:45). Enligt Lundgren och Lökholm är det motivation som tar oss genom livet och 

avsaknad av motivation skulle kunna resultera i apati och depression. Författarna delar 

dessutom upp motivationsbegreppet i två delar, motsvarande Jenners (2004) tre 

samspelande faktorer. Lundgren och Lökholm (2006) kallar det för yttre respektive inre 

motivation, men menar att de två samspelar. Exempel på yttre motivation skulle enligt 

författarna kunna vara påtryckningar från andra eller betygen i skolan. Den inre 

motivationen menar de kommer inifrån oss, från ett mer känslomässigt plan. Inre 

motivation skulle då enligt författarna grunda sig i vad vi tycker om att göra.  

 

Självförtroende är ett sådant ord som alla bara vet vad det betyder, ända tills begreppet 

ska definieras. Det är ett luddigt uttryck och kan betyda olika saker för olika personer. 

Enligt både Lundgren och Lökholm (2006) och Jenner (2004) kan självförtroendet vara 

en produkt av eller påverkas av huruvida motivationen får individen att nå målen. 

Enkelt förklarat skulle det kunna ses som en cirkel för att cirkeln saknas början och slut. 

Motivation, självförtroende och självbild hänger ihop och påverkar varandra (Jenner 

2004).  
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Någon som framgångsrikt motiverat sina elever är Anette Sternefors vars elever utmärkt 

sig flertalet gånger i NCMs  nationella kängurutävling4. Hon har använt sig av 

matematikprojekt varje onsdag  då klassen lagt bort den vanliga matematikläromedlet 

och i stället haft problemlösning. Eleverna har fått sitta i små grupper i grupprum och 

lösa problemen för att slutligen få dela med sig av sina resultat till sina klasskamrater. 

En effekt av projektet är att eleverna uppfattat matematiken som intressant och speciell. 

Det blev viktigt för eleverna (Helenius 2008). Sternefors sätt att arbeta med 

problemlösning i matematiken har resulterat i förhöjd motivation hos eleverna och en 

känsla av att matematik är viktigt. Kanske är det fler utövare av Sternefors arbetssätt 

som Lester (1987) säger sig sakna i undervisningen om problemlösning. Han diskuterar 

bland annat vikten av arbetet med och runtomkring problemlösning i 

matematikundervisningen och skriver att många pedagoger är osäkra på hur 

undervisning kring problemlösning ska utformas och omsättas i praktiken. Hur eleverna 

motiveras och förbereds för problemlösning spelar roll för hur motiverade de är och hur 

framgångsrikt de sedan löser matematiska problem (Lester 1987). 

 

I Lesters (1987) text om problemlösning anger han fem faktorer som spelar in när 

eleven framgångsrikt ska lösa problem. Han skriver även att dessa kan vara avgörande 

för elevens framgång. En av dessa faktorer kallar han för påverkan och har att göra med 

elevens inre motivation. Det skulle kunna översättas till svenskans attribution. Ordet 

attribution betyder ”den vardagliga förståelse[n] av en persons beteende som man får 

genom att ange en orsak i den yttre situationen eller hos personen” (NE u.å.). Jenner 

håller med och förenklar förklaringen något genom att beskriva attribution som 

orsaksförklaring eller tillskrivning (Jenner 2004).  

 

Den fjärde punkten i Lesters (1987) ”lista” berör de faktorer som påverkar eleven. Som 

tidigare nämnt handlar det bland annat om elevens inställning till och känslor kring 

matematik och att dessa påverkar hur väl eleven tar sig an och löser matematiska 

problem. En sådan påverkan skulle kunna vara stress och prestationsångest, både inifrån 

och utifrån, precis som både Jenner (2004) och Lundgren och Lökholm (2006) skriver 

om. Malik och Balda (2006) som har forskat på psykologisk stress visar genom sin 

undersökning att stress påverkar individen i negativt i den mening att hens 

prestationsnivå sjunker jämfört med individer som inte är stressade. En extrem variant 

av psykologisk stress som har med matematik att göra kallas för ”matematikångest” 

(Onwuegbuzie 2000, min översätting) Matematikångest (MÅ) har visat sig ha negativ 

inverkan på flera områden inom matematik, bland annat presterar individer som lider av 

MÅ sämre på prov och i lektionssituationer där matematik berörs. Många som lider av 

MÅ är dessutom rädda för att be om hjälp och har irrationell rädsla för att misslyckas 

(Onwuegbuzie 2000). Upprepade misslyckanden förstärker ångesten kring matematik 

och att misslyckas från början kan få individen att utveckla MÅ. Det är misslyckandet 

och okunskaper kring matematik det som leder till att en elev kan utveckla negativa 

tankar kring matematik och kring sig själv (Hamid, Shahrill, Matzin, Mahalle & Mundia 

2013).  

 

Jenner (2004) och Lundgren och Lökholm (2006) skriver att självförtroende kan vara en 

produkt av huruvida individen genom motivation når målet. MÅ kan för individen bli 

ytterligare en produkt av samma process.  

 

                                                 
4 Kängurutest - Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en 

matematiktävling med inriktning på alla elever, det är inte en elittävling. http://ncm.gu.se/node/1525  

http://www.mathkang.org/default.html
http://ncm.gu.se/node/1525
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I rapporten från skolverket med fokus på lust att lära inom matematiken står det att läsa 

om liknande det som Lester (1987) skrivit om motivation. Nämligen att motivationen 

ligger till grund för om eleven lyckas eller inte. Där diskuteras även hur viktigt tilltron 

till den egna förmågan, självförtroende, i matematik är. Faktum är att enkätstudien visar 

på att just detta är det viktigaste och det som avgör om lusten till att lära finns där eller 

inte (SOU 2003). Alltså spelar elevens självskattning av sin egen förmåga i matematik 

väldigt stor roll. Har eleven en positiv bild av sina egen förmåga kan denne höja sina 

prestationer ytterligare, men är bilden negativ kan resultaten bli ännu sämre. Vidare i 

rapporten anges det att genom elevintervjuer har många elever sagt att de önskar vara 

”en som kan matematik” (SOU 2003:20). Att vara duktig i matematik skattas högt och 

eleverna ser dem som är duktiga som kompetenta personer. I rapporten framgår även att 

de eleverna med tillit till den egna förmågan även vågar vidga sina vyer och ta sig an 

svårare utmaningar inom matematiken och utvecklar således sin kompetens ytterligare 

(SOU 2003).  

 

SOUs undersökning syftade även till att utreda om det finns ett samband mellan 

utbildningens kvalitet, lusten att lära och elevernas resultat i relation till de 

kunskapskrav som skolan står inför. Genom enkätundersökningen som genomförts på 

över femtio skolor, blev resultatet att det finns ett samband mellan prestationstilliten och 

elevens betygsnivå. Detta stämde inte för alla, men tillräckligt många för att parallellen 

skulle kunna dras. Det visade sig däremot också att de med höga betyg, de 

högpresterande eleverna inte nödvändigtvis hade hög tillit till sin egen förmåga. 

”Ängslan att prestera tillräckligt bra i skolan beror inte bara på tvivel på den egna 

förmågan, utan även på tvivel på sig själv som person. Detta mönster för 

prestationsängslan är något vanligare bland flickor än bland pojkar. En låg 

självvärdering skapar emellertid inte ensam prestationsängslan. En mycket viktig faktor 

är upplevelser av för höga krav, särskilt i matematik” (SOU 2003:20). I många fall 

stämde det, men där det inte gjorde det verkar prestationsångest ha tagit överhanden och 

då spelade inte elevens faktiska prestationer någon större roll, - självtilliten 

(självförtroendet) var lågt ändå.  Det visade sig också att de med låga betyg, de 

lågpresterande elever, inte nödvändigtvis hade låg självtillit, även om många hade det. 

Slutsatsen blir att ”kapacitetsupplevelsen spelar störst roll för intresset och uthålligheten 

i lärandet” (SOU 2003:20). 
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4 Metod 
I metodavsnittet kommer undersökningsmetoderna  att presenteras. 

Datainsamlingsmetoderna kommer också att beskrivas samt att genomförandet av själva 

undersökningen kommer att återges. Även urvalet för undersökningen kommer att 

redogöras samt avsnitt som behandlar undersökningens etiska aspekter och reliabilitet 

och validitet.   

 

 

4.1 Urval 
Urvalsgruppen bestod av åtta elever i årskurs tre, fyra pojkar och fyra flickor. Det enda 

kriteriet bestod i att ingen av eleverna i urvalsgruppen fick ha uttalade svårigheter eller 

åtgärdsprogram i matematik. Urvalet gjordes ur en klass där jag redan kände eleverna, 

ett så kallat bekvämlighetsurval (Denscombe 2014). Detta för att inte det faktum att en 

okänd person skulle ställa frågor och observera dem ska påverka resultatet. Att urvalet 

är av karaktären bekvämlighetsurval har övervägts noga för att påverka 

undersökningens validitet i så liten utsträckning som det är möjligt. Urvalet gjordes inte 

med syfte att vara bekvämt för forskaren utan för att underlätta för de elever som ingick 

i urvalsgruppen samt för att kunna säkerställa att resultaten inte påverkas av att eleverna 

utsätts för en situation som är mer obekväm än nödvändigt.  

 

Trots att total objektivitet eftersträvats i undersökningen är detta svårt att nå 

(Denscombe 2014). Det faktum att forskaren har en tidigare relation med eleverna i 

urvalsgruppen skulle kunna innebära att objektiviteten kan ifrågasätts. Bjørndal (2015) 

skriver att det första intrycket vi får av de vi möter är svåra att bortse ifrån. Författaren 

nämner också faktorer som haloeffekten, det vill säga då observatören sedan tidigare har 

ett positivt intryck av personen kan detta påverka observatörens tolkningar av personens 

handlingar som positiva. Dock skriver författaren att genom att vara medveten om 

sådana faktorer kan forskaren öka möjligheten till objektivitet (Bjørndal 2015). 
 
4.1.1 Val av problem 

Glassarna 

Problemet med glassarna är att det inte bara finns ett rätt svar. Svaret beror på hur 

eleverna tolkar ”på hur många olika sätt kan hon välja sin glass?”. Lösningen på 

problemet beror på om barnen anser att ”jordgubb-jordgubb” är en tillåten kombination 

och om jordgubb-päron och päron-jordgubb är två olika eller samma kombination. 

Möjliga svar är 16, 12, 10 och 6 och alla fyra svar betraktas som korrekta. 

 

Tornet 

I uppgiften tornet finns bara ett korrekt svar på varje deluppgift, men eleverna är hjälpta 

av att ha löst deluppgift a korrekt.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingen till undersökningen är grundat på två metoder, enkäter och en 

observation. 

 
4.2.1 Enkät 

Enkäten (se bilaga A) utformades med påståenden om elevens egen förmåga i 

matematik med inriktning problemlösning. Eleven fick kryssa i rutan med det 

påståendet som stämmer bäst överens med hens uppfattning om sin egen förmåga. 
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Frågeformuläret utformades med syfte att samla information som sedan ska användas 

som data för analys (Denscombe 2014). 

 

Enkäterna utformades med Johansson & Svedners (2006) ord i åtanke. Författarna ger 

råd i hur enkätfrågor bör utformas och innebär kortfattat att enkäten ej bör överstiga tre 

sidor i omfång, att formulera frågor med fasta svarsalternativ och undvika frågor med 

öppna svarsalternativ. Frågorna behandlar dessutom bara en sak, innehåller anpassat 

språk och innehåller inga negationer (Johansson & Svedner 2006). Enkäten testades 

även på fyra elever i åk 3 på en annan skola med få anmärkningar. Ett stavfel upptäcktes 

och sjunde frågan omformulerades något då den inte var helt tydlig för eleverna. 

 

 
4.2.2 Observation 

Ett observationschema (se bilaga D) gjordes i förväg i enlighet med Denscombes (2014) 

beskrivning av vad som är lämpligt och möjligt att observera (se bilaga D). 

Observationen användes precis enligt Bjørndals (2015) beskrivning: ”[…] en 

uppmärksam iakttagelse, dvs. att man är koncentrerad på att försöka observera något 

som är av pedagogisk betydelse” (Bjørndal 2015:26). Observationen som genomförts är 

av sådan art som Bjørndal (2015) benämner ”observation av första ordningen”, dvs. en 

observation som genomförs av en utomstående och som har detta som primär uppgift 

(Bjørndal 2015). 

 

Syftet med observationsmomentet var att se hur eleverna agerade tillsammans i grupp 

under ett problemlösningstillfälle. Även att ta reda på om elevernas uppfattning av den 

egna förmågan syns i deras agerande och i deras resultat från 

problemlösningsuppgifterna. Resultaten från observationen jämförs sedan med 

elevernas individuella enkäter för att se om deras svar på enkäten stämmer överens med 

deras agerande under problemlösningen.  

 

4.3 Genomförande 
Elevernas lärare fick kriterierna för urvalet i förväg och lottade ut de åtta eleverna för att 

jag skulle vara så objektiv som möjligt och inte undermedvetet dra slutsatser om 

eleverna i förväg. Elevernas lärare hade även informerat eleverna om att det var en 

observation och att det var till en examensuppgift. De visste även att undersökningen 

skulle handla om problemlösning. Närmare information, så som syftet med 

undersökningen fick eleverna information om tillfället för observationen.  

 

Eleverna fick i två grupper om fyra, en grupp i taget, följa med till ett avskilt rum och 

sätta sig tillsammans vid ett bord. Eleverna fick information om syftet med 

undersökningen samt hur den skulle genomföras. De fick veta att de först skulle få fylla 

i en enkät om hur framgångsrikt de tyckte att de arbetade med 

problemlösningsuppgifter. Enkäten genomfördes enskilt utan att barnen pratade med 

varandra. Sjunde frågan i enkäten (se bilaga A) krävde ett förtydligande för samtliga 

elever.  

 

När alla fyra elever genomfört enkäten fick de den första uppgiften framför sig (se 

bilaga B), papper, pennor och suddgummin. Eleverna blev obedda att inte rita eller 

anteckna på uppgiftspappret utan att använda lösblad. Eleverna fick veta att de 

tillsammans skulle ta sig an och försöka lösa uppgiften och att ytterligare en uppgift 

med två delfrågor skulle följa på den första. Elever i både grupp 1 och 2 undrade vad 

som hände om de inte kom fram till rätt svar på uppgifterna och jag förklarade då att 
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svaret inte är det viktiga utan att jag vill se att och hur de löser uppgiften tillsammans. 

Jag ville flytta fokus från prestationskravet att få rätt svar och få eleverna att fokusera på 

hur de skulle ta sig an och lösa uppgifterna. 

 

Eleverna tog sig igenom uppgift 1 och när de sa att de var färdiga och kände sig nöjda 

fick de uppgift 2. När eleverna talade om att de hade löst uppgiften antecknades deras 

svar. Hade de ett gemensamt svar för hela gruppen antecknades det men kunde de inte 

komma överens om ett svar antecknades varje elevs svar. 

 

Efter att uppgifterna var färdiga fick de återgå till sitt klassrum och nästa grupp 

skickades upp. Båda grupperna fick precis samma instruktioner och följde samma 

mönster.  

 

Observatören satt vid bordet men en liten bit från gruppen för att inte störa. 

Observationsschemat kompletterades under tiden eleverna löste uppgifterna. 

 

 

4.4 Databearbetning  
Databearbetningen har gått till så att resultaten för enkäten och observationen har 

sammanställts var för sig. Resultaten från enkäten har sammanställts fråga för fråga i en 

tabell med två lodräta kolumner (se bilaga E). I den högra kolumnen syns vilken elev 

som svarat och i den vänstra kolumnen framgår det vilket svar eleven valt. Varje tabell 

har en tabellrubrik i form av den fråga som eleven har besvarat (Stukát 2012).  

 

Den insamlade datan från observationen har sammanställts på två sätt. Dels har de 

anteckningar som gjordes vid sidan av protokollet sammanställts i en löpande text. 

Detta gjorde direkt i anslutning till observationen för att ingen information skulle gå 

förlorad eller förvrängas (Bjørndal 2015). Dels har det observationsschemat som 

ifylldes vid observationen även fyllts i digitalt för att ge ett lättöverskådligt resultat (se 

bilaga F). Sedan har resultaten sammanställts i en löpande text i avsnitt 5 och sedan 

även analyserats i samma avsnitt.  

 

 

4.5 Etiska aspekter 
Undersökningen har genomförts med strävan att vara så objektiv som möjligt och att 

grunda resultat och analys på väl utvalda källor med hög trovärdighet, allt i enlighet 

med god forskningssed (Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004). De forskningsetiska 

principer som forskare måste förhålla sig till har det tagits hänsyn till under arbetets 

gång. Informationskravet, sammtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet är fyra mycket viktiga forskningsetiska principer som har tagits i 

beaktan under arbetets gång. Informationskravet och sammtyckeskravet har uppfyllts 

genom att informera deltagarna om undersökningens syfte och genomförande samt 

vilka rättigheter de har i samband med undersökningen. Detta har gjorts muntligt för att 

på ett lättbegripligt sätt förklara för eleverna och dessutom säkerställa att alla har 

förstått. Då undersökningen grundar sig på faktiska elever så är det av yttersta vikt att 

ingen information som kan knyta resultat eller analys till de enskilda eleverna. Detta har 

tagits i beaktan och eleverna i urvalsgruppen betecknas som ”elev 1, elev 2” (E1, E2) 

och så vidare. På så vis har även konfidentialitetskravet uppfyllts i undersökningen. 

Informationen och datan som samlats in till undersökningen kommer inte att användas 

till något annat efter att undersökningen är avslutad. Eventuell känslig data i form av 
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anteckningar och liknande som kan knytas till deltagarna kommer att förstöras efter att 

undersökningen är genomförd och avslutad, detta för att ta hänsyn till och uppfylla 

nyttjandekravet.  

 

 

4.6 Reliabilitet och validitet  
Det finns alltid faktorer kring en undersökning som kan påverka hur pass pålitlig och 

exakt undersökningsmetoden som används är. Det kan handla om objektet eller 

personen för undervisningen och då vara saker som dagsform, miljön som 

undersökningen sker i och den mänskliga faktorn, både hos forskaren och hos den som 

undersöks. I undersökningen som genomförts är därför både enkättillfället och 

observationstillfället kritiska. Hur eleverna i urvalsgruppen agerade kan ha påverkats av 

yttre faktorer (Stukát 2011). Det som däremot bidrar till undersökningen reliabilitet och 

validitet är att enkäten genomfördes på samma sätt med samma information för alla 

elever samt att observationerna har utgått från samma observationschema och följt 

precis samma mönster. Datan har också granskats och bearbetats på samma sätt och då 

har även elevernas namn tagits bort. På så vis har eleverna slumpvis fått ett nummer och 

datan har kunnat bearbetas och analyserats utan att personen bakom resultaten lyst 

igenom. Undersökningen grundar sig därför endast på de data och de intryck inhämtade 

vid observationstillfället trots att en tidigare relation fanns till eleverna i urvalsgruppen. 
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5  Resultat och analys  
I avsnittet sammanställs och redovisas de data som under undersökningen samlats in. 

Datan är bearbetad och återges här som resultat. För att besvara undersökningens 

frågeställningar krävs det att först titta på svaren från enkäten. Detta för att som första 

steg ta reda på hur elevernas egen uppfattning av den egna förmågan ser ut. Sedan 

presenteras resultaten från observationen för att ta reda på om denna uppfattning av 

elevernas egen förmåga syns under observationen och i vilken mån elevernas svar på 

enkäten stämmer överens med resultaten från observationen. Förkortningen ”E1” 

kommer att användas om elev 1 och så vidare. 

 

 

5.1 Hur uppfattar eleverna sin egen förmåga i problemlösning? 

Elevenkäten inleds med en attitydfråga kring elevernas grundläggande inställning till 

ämnet matematik. Samtliga deltagare svarar att den känsla de får när de ska ha 

matematik stämmer bäst överens med alternativ ett, ”glad”. Däremot efterfrågar hälften 

av eleverna (4 av 8) ett alternativ som närmast kunde beskrivas som ”känner ingenting 

alls” eller ”känner ingenting särskilt”. De blir ombedda att välja det alternativ som 

stämmer bäst överens av de alternativ som finns och de väljer alternativ ett. 

 

I nästa fråga ställs eleverna inför påståendet ”problemlösning är lätt”. De tar ställning 

till påståendet genom fyra olika svarsalternativ. 4 av 8 elever svarar att de oftast tycker 

att problemlösning är lätt och de återstående 4 svarar att det oftast är lätt. Ingen elev 

svarar att det aldrig är lätt eller ens sällan, utan samtliga elever väljer de två 

svarsalternativ som är av jakande karaktär i relation till påståendet. 

 

Fråga tre ställs även den som ett påstående och den här gången med påståendet om att 

problemlösning är roligt. 7 av 8 elever svarar att de oftast tycker att det är roligt, vilket 

är det mest medhållande svarsalternativet. En elev svarar att det ibland är roligt med 

problemlösning. Den elev som väljer detta alternativ, alltså inte det mest positiva 

svarsalternativet svarar däremot att hen oftast tycker att problemlösning är lätt.   

 

Frågorna fyra och fem handlar om elevernas förmåga att finna lösningar på problemen 

de ställs inför i matematiken. I fråga fyra värderar eleverna sin egen förmåga att lösa 

problem självständigt och i den femte frågan värderar de sin förmåga att lösa problem 

tillsammans med andra. På båda frågorna svarar 6 av 8 elever att de oftast kan lösa 

problemen, både själva och tillsammans med andra. Två elever svarar att de endast 

ibland kan lösa problemen själva och samma svar på frågan om förmågan i grupp. De 

två elever som svarar att de endast ibland kan lösa uppgifterna själva svarar däremot att 

de oftast kan lösa uppgifterna i grupp. De två elever som svarar att de endast ibland kan 

lösa problemen i grupp svarar att de oftast kan lösa problemen själva. 

 

I fråga nummer sex svarar eleverna om de helst arbetar tillsammans med andra i 

problemlösning eller inte. 4 av 8 elever väljer svarsalternativet ”ofta”, de arbetar oftast 

helst tillsammans med andra i problemlösning. En elev svarar att hen ibland föredrar att 

arbeta med andra och 2 av 8 svarar att de sällan föredrar att arbeta med andra i 

problemlösning. Av de två elever som väljer alternativet ”sällan” svarar på frågan ovan, 

om de kan lösa problemlösningsuppgifter tillsammans med andra, svarar de två att de 

oftast kan lösa problemlösning med andra, men föredrar att inte arbeta med andra.  
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Sjunde frågan handlar även den om elevernas förmåga, och den här gången förmågan att 

sålla i information. Frågan får förtydligas för samtliga deltagare. Endast en elev anser 

sig oftast kunna avgöra vilken information de ska använda i en problemlösningsuppgift 

med mycket text, och endast en elev anser sig sällan kunna avgöra det samma. 

Återstående sex elever svarar att de ibland kan avgöra vilken information som är den 

väsentliga informationen i en uppgift med mycket text.   

 

Såhär uppfattar eleverna sin egen förmåga i problemlösning när de får svara på frågorna 

i enkäten. Huruvida dessa uppfattningar syns i den genomförda observationen av 

deltagarna redogörs nedan.  

 

 

5.2 Hur väl syns elevernas uppfattning av sin förmåga vid 
observationen? 

 
5.2.1 Glassarna - grupp 1 (E1, E2, E3, E4) 

E1 och E4 är först med att ta initiativ. E1 läser uppgiften högt för gruppen. E2 och E3 är 

avvaktande från början. E1 börjar själv att räkna utan att ta hjälp av de andra. E4 

försöker hjälpa till men börjar sedan räkna själv. E2 och E3 är passiva och iakttar 

endast. E1 provar sig fram genom att rita upp rutor för varje glassmak. Efter en stund 

påminner E3 gruppen om att de ska lösa uppgiften ihop, trots att E3 själv inte gör någon 

ansats att hjälpa till. E4 ger upp då E1 inte lyssnar eller delar med sig av sin beräkning. 

E1 kommer fram till det korrekta svaret 6 och resterande elever håller med om svaret.  

 

 
Figur 1 grupp 1, glassarna 

 
5.2.2 Glassarna – grupp 2 (E5, E6, E7, E8) 

E5 och E6 tar initiativet och hjälps åt att läsa uppgiften högt för de andra. E5 överröstar 

de andra genom att med en gång börja para ihop glassmaker muntligt, utan att anteckna. 

E5 och E6 är drivande i att hitta lösningen på problemet. E6 tar papper och penna och 

börjar skriva ner vad E5 säger. E5 kontrollerar hela tiden vad E6 skriver. E5 och E6 bir 

oense om huruvida ”jordgubbe och banan” och ”banan och jordgubbe” är en eller två 
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olika kombinationer. E7, som tidigare varit mest avvaktande styr upp och tar över 

antecknandet. E8 är helt passiv och varken resonerar eller deltar i gruppens försök att 

lösa uppgiften. E7 använder sig av resonerar på ett relevant sätt för att få fram svaret 

och E5, E6 och E7 kommer tillsammans fram till s10 som också är ett korrekt svar. 

 

 
Figur 2 grupp 2 glassarna 

 

 
5.2.3 Tornet del a – grupp 1 (E1, E2, E3, E4) 

Återigen är E1 drivande redan från början, eleven tar uppgiften och läser den högt för 

gruppen. E4 hänger på och E1 och E4 börjar resonera hur de ska lösa uppgiften. Även  

E2 och E3 är mer deltagande men alla i gruppen pratar i munnen på varandra och ingen 

lyssnar riktigt. E2 är först med att lösa problemet, men på egen hand. E2s svar är 28. 

E1 räknar också själv och kommer fram till samma svar. E3 uppmanar de andra att lösa 

uppgiften tillsammans, E3 har själv ingen lösning på problemet. E3 försöker resonera 

kring svaret men E1 och E2 anser sig klara och vill inte diskutera vidare. E4 ger upp 

och gör annat. 

 

 
5.2.4 Tornet del b – grupp 1 (E1, E2, E3, E4) 

E2 är initiativtagaren. Hen utgår ifrån uppgift a och sitt svar där. E3 hakar på men 

fastnar på talet 12 och vet inte hur hen ska gå till väga. E1 och E4 börjar rita upp hela 

tornet, utgår från 12 i mitten. Inser snart att det tar för lång tid att rita och att de endast 

kan rita ”en sida”. E1, E2 och E4 resonerar fram och tillbaka men har inte någon klar 

plan om hur de ska lösa uppgiften. De vill räkna 12 multiplicerat med 4, eftersom att 

mitten på det första tornet är 4 klossar högt. E4 blir frustrerad och svarar att det krävs 2 

miljoner kuber. E1 och E3 kommer på att de kan räkna hur många kuber det blir på en 

”sida” av tornet och multiplicerar det med fyra (tornets alla sidor). De ritar upp en sida 

med alla klossarna och får det till 66 klossar per sida och multiplicerar det med fyra, 

svaret de får är 264. Svaret är inkorrekt, men ändå rimligt. De glömmer dock att lägga 

till mitt-stapeln och svaret felar därför med 12 klossar. 
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Figur 3 grupp 1 tornet a & b 

 

 

 
5.2.5 Tornet del a – grupp 2 (E5, E6, E7, E8) 

E5, E6 och E7 läser uppgiften tillsammans. De börjar alla tillsammans räkna på bilden, 

även de ”dolda” klossarna. Ganska snabbt kommer de fram till att svaret är 28 klossar.  

 
5.2.6 Tornet del b – grupp 2 (E5, E6, E7, E8) 

Alla fyra elever börjar genast diskutera hur de ska gå till väga för att lösa uppgiften. De 

ritar gemensamt upp tornet men snart tar E5 över och ritar själv. Eleven lyssnar inte på 

övriga gruppmedlemmar. E7 blir irriterad och börjar själv rita. Båda inser snart att det är 

alldeles för svårt att rita upp hela tornet. De blir oense om hur många klossar de har ritat 

hittills. Båda ritar en av tornets fyra sidor. E7 börjar nu räkna hur många klossar de har 

hunnit rita och de andra eleverna gör samma sak. Alla kommer fram till olika svar, allt 

från 60-66 klossar. De bestämmer sig för att enas om något och bestämmer sig för att de 

finns 62 klossar. Ingen uttalar att det rör sig om 62 klossar på en sida, utan de 

bestämmer sig bara för 62 klossar. Sedan räknar de 62-12, för att komma fram till 

sidans antal utan mittenstolpen. Alla fyra vill multiplicera med 4, men ingen säger 

varför utan tar det för självklart. Det kan vara för de olika sidorna på tornet, men ingen 

säger detta heller. Till slut säger E1 att svaret är 116 och alla håller med. 
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Figur 4 grupp 2 tornet a & b 

 

 

Resultaten visar att elevernas uppfattning av sin egen förmåga syns till viss del under 

observationen. Svaret på frågan är något oprecist och anledningen till det är på vilket 

sätt frågan ställdes från början. ”Hur väl” kräver någon form av precisering. En mer 

exakt förklaring är att elevernas uppfattning av sin egen förmåga gick att skönja under 

observationen. Dock syns det inte ständigt och det stämmer inte heller överens med vad 

de svarar i enkäten. Det hör däremot till den sista frågeställningen. Anledningen till att 

svaret på frågan är ”till viss del” beror på att även om varje elev inspekteras för sig så 

syns hens uppfattning av den egna förmågan inte hela tiden under observationen, utan 

stundtals. Därför är svaret formulerat som ”till viss del”, därmed varken ett ja eller nej. 

 

 

5.3 Hur väl stämmer elevernas uppfattning om sin förmåga överens 
med deras agerande och resultat vid observationstillfället? 

 

Genom samtliga uppgifter under observationen är E1 drivande i den benämningen att 

hen är en av de elever som för resonemanget framåt och/eller den elev som aktivt 

arbetar för en lösning, själv eller gemensamt. E1 svarar rätt på två av tre frågor, men för 

rimliga resonemang genom samtliga uppgifter. E1s uppfattning av den egna förmågan 

stämmer överens då det gäller att sålla information och kunna lösa uppgiften på egen 

hand. E1 svarar dessutom att hen ofta föredrar att arbeta tillsammans med andra och att 

hen ofta lyckas lösa uppgiften tillsammans med andra. Under observationen visar dock 

E1 på det motsatta. Hen arbetar mest självständigt och delar varken med sig eller drar 

nytta av övriga i gruppen. E1s uppfattning om den egna förmågan i problemlösning 

syns till viss del under observationen, men på punkten om hens förmåga i samspel med 

andra syns motsatsen till elevens egen uppfattning. 

 

E2s engagemang växlar mellan ”drivande” och ”avvaktande” genom alla tre uppgifter. 

Eleven är närmast passiv i uppgift 1, frånsett att hen hela tiden iakttar vad de andra gör. 

E2 uppger i enkäten att hen tycker att problemlösning är roligt och att hen oftast tycker 

att det är lätt. Däremot svarar eleven att hen sällan föredrar att lösa problem tillsammans 

med andra, något som blir helt tydligt under observationen. I uppgift två gör E2 ett 
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försök att delta men har svårt att komma in i gruppen. Eleven börjar därför lösa 

uppgiften på egen hand och bidrar med sitt enda korrekta svar. E2 gör ett sista försök att 

delta i gruppen under sista uppgiften men lyckas varken komma på en strategi att prova 

eller ett svar. E2s svar på enkäten stämmer inte särskilt väl överens med vad som 

framgår vid observationen, varken i fråga om förmågan att lösa problem enskilt eller i 

grupp.  

 

Genom samtliga uppgifter under observationen är E3 passiv i den meningen att hen inte 

på något vis deltar med vare sig idéer, resonemang eller lösningsförslag. Enligt enkäten 

tycker E3 att problemlösning oftast är roligt och att det ibland är lätt. Hen svarar även 

att hen oftast kan lösa svaret både själv och tillsammans med andra. I uppgifter med 

mycket text tycker E3 att hen oftast kan sålla bland informationen. Inget av vad E3 

svarar i enkäten syns under observationen med undantag för att E3 svarar att hen ibland 

föredrar att arbeta tillsammans med andra. E3 är den enda i grupp 1 som upprepade 

gånger påminner de andra om att det är en gruppuppgift.  

 

E4 är den elev i grupp 1 som är minst konsekvent. Från att börja ta initiativ i uppgift 1 

till att bli helt passiv och till slut gå iväg. E4 svarar att problemlösning oftast är roligt, 

att det ibland är enkelt och att hen ibland kan lösa uppgifterna på egen hand. E4 svarar 

även att hen oftast kan lösa uppgifterna tillsammans med andra och att hen oftast 

föredrar att arbeta i grupp. E4 avslutar alla tre uppgifter med att uttrycka frustration i 

form av överdrivna svar och att slutligen ge upp. E4 bidrar inte med några korrekta svar. 

E4s svar i enkäten stämmer inte överens med hur E4 agerar under observationen. 

 

E5 är den som tar kommandot från uppgift 1. Genom alla uppgifter är E5 drivande och 

kontrollerande, hen dubbelkollar alla gruppmedlemmars uträkningar. E5 börjar 

dessutom arbetet med att lösa uppgift 1 på egen hand, och tar över och räknar även själv 

i uppgift tre, trots att E5 svarar att hen oftast föredrar att arbeta med andra i 

problemlösning. E5 svarar också att hen oftast tycker att problemlösning är roligt och 

ibland lätt. E5 agerar väldigt självsäker under observationstillfället, både i ord och i 

handling. Hen för relevanta resonemang och kommer fram till rätt svar i två av tre 

uppgifter. E5s svar på enkäten stämmer relativt väl överens med hur eleven agerar under 

observationstillfället med undantag för hur eleven agerar i grupp-situationen. 

 

Under observationen är även E6 drivande i samtliga uppgifter. E6 svarar också korrekt i 

två av tre frågor. E6 är lika drivande som E5 men lyssnar mer på resterande 

gruppmedlemmar och får gruppen att arbeta tillsammans, främst i uppgift 1. E6 svarar 

däremot att hen sällan föredrar att arbeta tillsammans med andra och endast ibland kan 

lösa problem tillsammans med andra. E6 föredrar oftast att arbeta själv och kan endast 

ibland lösa problemuppgifter tillsammans med andra. E6 svar på enkäten och hens 

agerande under observationen är något motsägelsefullt på punkten om grupparbete men 

stämmer överens med elevens uppfattning om den egna förmågan att lösa 

problemuppgifter. 

 

E7 är ännu en drivande elev i grupp två och tar på sig ungefär samma roll som E6 under 

observationen. Hen är drivande men tar inte över utan arbetar tillsammans med de andra 

i gruppen, precis som hen anger att hen oftast föredrar att göra. E7 bidrar med två av tre 

korrekta svar. E7s svar på enkäten och agerande under observationen stämmer väl 

överens och E7s sätt att uppskatta sin egen förmåga i problemlösning, både enskilt och i 

grupp visar sig under observationen. 
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E8 har längre startsträcka än de övriga i gruppen och deltar inte alls i lösningsförsöken i 

uppgift 1. Inte heller i uppgift två deltar E8. Först i uppgift 3 deltar E8 och då fungerar 

samarbetet väl. Att E8 agerar helt passivt stämmer inte överens med E8s svar på 

enkäten. Endast det faktum att E8 sällan föredrar att arbeta med andra stämmer överens 

med vad som framgår under observationstillfället. E8 anger annars att hen oftast tycker 

att problemlösning är roligt och att det ibland är lätt. Ändå bidrar E8 varken direkt eller 

indirekt till att något av problemen blir lösta. 

 

Elevernas resultat vid tillfället för undersökningen stämmer i relativt liten mån överens 

med uppfattningen av den egna förmågan. Efter att ha presenterat resultatet kan frågan 

diskuteras och besvaras utifrån två punkter: 

 Elevens uppskattning av sin förmåga att arbeta i grupp 

 Elevens uppfattning av sin förmåga att lösa problemuppgifter 

 

 
5.3.1 Elevens uppskattning av sin förmåga att arbeta i grupp 

Resultatet är ganska spritt i den meningen att en del eleverna inte handlar 

överensstämmande med deras svar på elevenkäten men att några gjorde det. I de flesta 

fall handlar det om elevens uppfattning av hens förmåga att lösa problem i grupp 

tillsammans med övriga gruppmedlemmar. Det är här de flesta elever har uppskattat sin 

förmåga till det högsta eller näst högsta alternativet i elevenkäten men sedan inte visat 

på den förmågan under observationstillfället. 

 

De flesta eleverna skattar sin förmåga att arbeta med problemlösning i grupp relativt 

hög, och de flesta anger att de ofta föredrar att arbeta tillsammans med andra. Ändå 

lyckas eleverna i ganska liten mån att vid tillfället för observationen visa att deras 

uppskattning av grupparbetsförmågan stämmer. Grupparbetet i grupp 2 fungerar bättre 

än i grupp 1 och därför stämmer elevernas uppskattning av sin egen förmåga att arbeta i 

grupp i högre grad överens mellan elevenkät – observation i grupp 2. Eleverna i grupp 1 

arbetar mycket individuellt trots att de satt tillsammans. De drar inte nytta av varandra 

och löser inte problemen tillsammans utan var för sig medans de rent fysiskt sitter i en 

grupp.  

 
 
5.3.2 Elevens uppfattning av sin förmåga att lösa problemuppgifter 

De flesta elever uppskattar även sin förmåga att lösa problemuppgifter relativt högt. 

Ungefär hälften av eleverna lyckas visa detta under observationstillfället, medans en del 

elever i båda grupperna inte deltar alls och således inte heller bidrar med vare sig 

resonemang, argument eller lösningsförslag. Huruvida de eleverna inte kan lösa 

problem är omöjligt att besvara efter den genomförda undersökningen. Syftet är endast 

att ta reda på om elevernas uppfattning av den egna förmågan stämde överens med vad 

som framgick av observationen. Det korta och något enkla svaret på frågan blir således 

att elevernas uppfattning av den egna förmågan till viss del stämmer överens med 

resultaten från observationen. Det här blir slutsatsen av att se till de båda gruppernas 

resultat. Ett något mer precis svar kan fås genom att svara för varje enskild elev som 

deltog i undersökningen. I så fall skulle svaret bli både att elevens uppfattning av sin 

egen förmåga att lösa problemuppgifter stämmer överens med hens resultat och att den 

inte gör det. Ungefär hälften av eleverna har presterat enligt hur de uppskattade sin 

förmåga och ungefär hälften har gjort det i mindre utsträckning. Så varken i det långa 

eller korta svaret går det att dra ett generellt gällande ”ja” eller ”nej”.  
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Efter att ha granskat resultaten från undersökningen ser jag två teman för analysen. Det 

första temat omfattar problemlösning i grupp, hur eleverna har uppskattat sin förmåga 

och om hur det syns under observationen. Det andra temat för analysen blir hur eleverna 

har uppskattat sin förmåga att lösa problem och hur det sedan synts under 

observationen.  

 

Samtliga elever i urvalsgruppen har i elevenkäten uppskattat sin förmåga att lösa 

problem i grupp som relativt god. Resultaten från observationen visar dock på det 

motsatta. Elevgrupp 2 var något bättre på att samarbeta med 

problemlösningsuppgifterna än elevgrupp 1.  

 

Redan i första problemuppgiften, ”glassarna”, har grupp 1 svårigheter med att arbeta 

tillsammans. Det finns inget samarbete. 

 
E1 börjar själv att räkna utan att ta hjälp av de andra. E4 försöker hjälpa till men börjar sedan 

räkna själv. E2 och E3 är passiva och iakttar endast. (s.10)  

 

Jämfört i stället med grupp 2 Här finns mer samarbete, även om inte alla i gruppen 

deltar lika aktivt. Situationen såg ut såhär:  

 
E5 och E6 är drivande i att hitta lösningen på problemet. E6 tar papper och penna och börjar 

skriva ner vad E5 säger. E5 kontrollerar hela tiden vad E6 skriver. E5 och E6 bir oense om 

huruvida ”jordgubbe och banan” och ”banan och jordgubbe” är en eller två olika kombinationer. 

E7, som tidigare varit mest avvaktande styr upp och tar över antecknandet. E8 är helt passiv. 

(S.11) 

 

I uppgift två ser det ungefär likadant ut, även om E3 försöker påminna de andra om att 

det är en gruppuppgift.  

 
E4 hänger på och E1 och E4 börjar resonera hur de ska lösa uppgiften. Även  E2 och E3 är mer 

deltagande men alla i gruppen pratar i munnen på varandra och ingen lyssnar riktigt. E2 är först 

med att lösa problemet, men på egen hand.  

E3 uppmanar de andra att lösa uppgiften tillsammans, E3 har själv ingen lösning på problemet. 

(s.11). 

 

Återigen är grupp 2 mer enhetliga och hjälps åt för att både ta sig an och lösa uppgiften: 

 
E5, E6 och E7 börjar läsa uppgiften tillsammans. De börjar alla tillsammans räkna på bilden, 

även de ”dolda” klossarna. Ganska snabbt kommer alla fram till att svaret är 28 klossar.  

 

I uppgift två del ”b” tar samarbetet ett lite annat uttryck för grupp 1. Det fungerar bättre 

även om gruppen i sig inte arbetar tillsammans samtidigt, det rör sig snarare om arbete 

två och två.  

 
E2 tar initiativet här. Hen utgår ifrån uppgift a och sitt svar där. E3 gör likadant men fastnar på 

talet 12, vet ej hur hen ska gå till väga. E1 och E4 börjar rita upp hela tornet, utgår från 12 i 

mitten. Inser snart att det tar för lång tid att rita och att de endast kan rita ”en sida”. E1, E2 och 

E4 resonerar fram och tillbaks men har inte någon klar plan om hur de ska lösa uppgiften. De vill 

räkna 12x4, eftersom att mitten på det första tornet är 4 klossar högt. E4 blir frustrerad och svarar 

att det krävs 2 miljoner kuber. E1 och E3 kommer på att de kan räkna hur många kuber det blir 

på en ”sida” av tornet och multiplicerar det med fyra. 
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Även grupp 2 arbetar bra tillsammans till en början men grupparbetet upprätthålls inte 

och rinner ganska snart ut i sanden. 

 

Det är oklart om eleverna vet hur de ska arbeta tillsammans som en grupp. Kanske 

innebär grupparbete för dem endast att sitta tillsammans. Innan de började lösa 

uppgifterna fick eleverna ingen genomgång på hur grupparbetet bör gå till, bara att det 

skulle arbeta i grupp. Kanske betyder ”grupparbete” olika saker för mig och eleverna. 

Precis som Lesters (1987) fem faktorer som spelar in vid problemlösning så måste dessa 

tas i beaktan här. Elevens bakgrund i form av förståelse och kunskap spelar in i hur 

eleverna uppfattar instruktionerna till uppgiften och sedan agerar (Lester 1987). En 

annan anledning till att eleverna vid observationstillfället har svårt att arbeta i grupp kan 

vara just det problem som både Helenius (2008) och Ahlberg (1995) påpekar i sina 

texter. Att matematik idag är en individuell aktivitet där elever sitter och räknar i sina 

matematikläromedel. Att eleverna inte är vare sig vana eller tränade i att arbeta i grupp 

är då inte så konstigt. För att bekräfta detta hade en intervju av elevernas lärare kring 

hur hen arbetar med problemlösning i klassen kunnat användas. Även elevernas stress-

nivå kan ha spelat in då eleverna skulle lösa problemen. Punkten om påverkan, kanske 

här i form av stress eller prestationspress, kan ha fått eleverna att prestera sämre än vad 

de hade gjort i en mer bekväm situation (Lester 1987, Onwuegbuzie 2000).  

 

Sternefors är ett exempel på hur elever som arbetar frekvent med problemlösning i 

grupp når framgång. Genom gruppsamtal och helklassdiskussioner har Sternefors 

lyckats motivera sina elever och få dem att tycka att matematik och problemlösning är 

viktigt och roligt (Helenius 2008). Hon har använt sig av vad både Jenner (2004) och 

Lundgren och Lökholm (2006) skulle kalla ”yttre motivation”, eftersom att hon har gett 

eleverna anledningar att se matematiken som viktig. Lesters (1987) fjärde punkt 

bekräftar detta och visar på att förståelsen har en avgörande roll för motivation och 

framgång. Diskussionen om motivation tar oss till analysens andra tema, nämligen 

elevernas förmåga att lösa problemuppgifter.  

 

För det första måste Mouwitz (2007) definition av problem tas i beaktan. Jag har utgått 

från att problemen som eleverna presenterades för faktiskt var problem för dem, 

uppgifter de inte tidigare gjort eller inte har en tidigare förståelse för. Så kanske inte var 

fallet, eleverna, en eller flera, hade kanske ställts inför samma eller liknande uppgifter 

tidigare och då vore ju uppgifterna enligt Mouwitz (2007) inga 

problemlösningsuppgifter. Då skulle det heller inte vara möjligt att besvara 

undersökningens frågeställningar då undersökningen går ut på att eleverna ska 

observeras då de löser problemuppgifter.  

 

Både uppgiften ”glassarna” (se bilaga B) och uppgiften ”tornet” (se bilaga C) skulle 

enligt Taflins (2007) definition identifieras som rika problem (s.4). Vad som kan 

problematiseras är dock definitionspunkten ”problemet ska vara lätt att förstå och alla 

ska kunna arbeta med det” (s.4). Återigen måste Lesters (1987) problemlösningspunkter 

tas i beaktan, tillsammans med Mouwitz (2007) definition att ”vad som är ett problem 

för mig behöver inte vara ett problem för dig”, men nu med formuleringen att ”vad som 

är lätt att förstå för mig behöver inte vara lätt att förstå för dig”. Häri ligger ett problem. 

För att du ska kunna vara säker på att en problemlösningsuppgift för det första; är ett 

problem, och för det andra; är ett rikt problem, måste du känna till elevernas 

kunskapsbakgrund och sociokulturella kontext (Lester 1987). Här blir urvalet till 

uppgiften en viktig punkt. Till undersökningen har ett bekvämlighetsurval gjorts, det 

vill säga att jag sedan tidigare har en relation till eleverna. Detta kan komma att påverka 
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undersökningens validitet i och med att den mänskliga faktorn gör det svårt för oss att 

förhålla oss objektiva till de vi redan har en relation till (Denscombe 2014). Däremot 

kan det nu diskuteras om det inte krävs att den som ska genomföra en observation av 

liknande art som denna uppsats bygger på, har en inte bara tidigare relation, utan även 

en god5 sådan till eleverna.  

 

Skulle utgångspunkten ändå vara att vad som observerats är elever som löser 

problemuppgifter kan elevernas förmåga att lösa problem, såsom det framgick av 

observationen, och deras uppskattning av sin egen förmåga diskuteras. I SOUs rapport 

presenteras det att elever som har en positiv bild av sin egen förmåga kan höja sina 

prestationer men en negativ bild av den egna förmågan kan göra resultaten sämre (SOU 

2003). Detta stämmer överens med vad Jenner (2004) och Lundgren och Lökholm 

(2006) skriver. Däremot visar studien även ett motsägelsefullt resultat, nämligen det att 

lågpresterande elever inte nödvändigtvis har ett lågt självförtroende eller låg tillit till 

den egna förmågan i matematik (SOU 2003). Detta visade sig dock överensstämma med 

undersökningen som gjordes vid observationstillfället. Ingen elev uppskattade sin 

förmåga att lösa problem som låg utan eleverna angav att de oftast eller ibland tyckte att 

problemlösning var lätt och att de oftast eller ibland kunde lösa problemuppgifter. En av 

eleverna, E3, som själv var passiv eller avvaktande vid nästan samtliga uppgifter 

uppskattar sin förmåga relativt högt, trots att hen aldrig bidrog med korrekta 

lösningsförslag på problemen. Detsamma gäller för E4 och E8 som endast vid ett eller 

ett fåtal tillfällen deltar i problemlösningen. 

 

En anledning till att få av eleverna deltog aktivt genom hela observationen med att 

försöka lösa uppgifterna kan ha varit brist på motivation. Inledningsvis talade jag om 

för eleverna att det viktigaste inte var om svaret var rätt eller inte. Detta kan ha bidragit 

till motsatsen av vad Sternfors gör med sina elever (Helenius 2008). Hon arbetar med 

att göra problemlösningen rolig och viktigt. Jag kan i mitt försök att styra fokus bort 

från själva prestationskravet och mot själva problemlösningsprocessen ha bidragit till att 

momentet kändes oviktigt. Eleverna kan ha saknat syfte med uppgifterna eftersom att 

problemlösningen kan ha uppfattats inte ha med dem att göra utan med mitt 

examensarbete. De elever som blev frustrerade under observationsmomentet, jag syftar 

främst på E4 kan ha blivit stressad av situationen. Elever som känner stress under till 

exempel en matematiklektion kan prestera sämre än om de inte vore stressade. Elevens 

bristande engagemang skulle kunna tolkas som en stress-reaktion och eleven kan av den 

anledningen välja att ta sig ur situationen, här genom att helt enkelt resa sig upp och gå 

(Malik & Balda 2006). Hur sannolikt det skulle vara att eleven utvecklar 

matematikångest av den här isolerade situationen är oklart, men då undersökningen 

endast sträcker sig över ett tillfälle är det omöjligt att veta om tidigare liknande 

reaktioner har ägt rum eller om eleven i framtiden kommer att påverkas av detta och 

associera matematik med något jobbigt och ångestframkallande (Hamid, Shahrill, 

Matzin, Mahalle & Mundia 2013).  

 

De elever som genom problemlösningen var drivande och som bidrog med flest 

korrekta och rimliga lösningar har dock inte varit de som uppskattat sin förmåga högst. 

En anledning till detta kan vara det som lyfts fram i SOUs rapport (2003). Där framgår 

det att elever som presterar högt men har i förhållandevis låg tillit till sin egen förmåga 

påverkats negativt av ”prestationsångest”. I rapporten anges betyg som ett av de element 

                                                 
5 God relation (här) att man är väl förtrogen med elevernas kunskaper och sociokulturella kontext. 

Att en förståelse för elevens bakgrund och tidigare erfarenheter finns. 
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som bidrar till prestationsängslan. ”Ängslan att prestera tillräckligt bra i skolan beror 

inte bara på tvivel på den egna förmågan, utan även på tvivel på sig själv som person.  

En låg självvärdering skapar emellertid inte ensam prestationsängslan. En mycket viktig 

faktor är upplevelser av för höga krav, särskilt i matematik” (SOU 2003:20). Lundgren 

och Lökholm anger däremot betyg som en ”motivationshöjare” när de diskuterar yttre 

motivation (Lundgren & Lökholm 2006). SOUs rapport visar dock på att ”för mycket 

av det goda” kan få motverkad effekt.  

 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultaten i undersökningen visar att elevernas uppfattning av den egna förmågan inte 

nödvändigtvis stämmer överens med hur de faktiskt presterar. Resultaten visar också att 

elevernas uppfattning av den egna förmågan kan uppfattas genom observationen, men 

endast stundtals. Precis som resultaten från SOUs rapport (2003) visar så stämmer 

elevernas uppfattning av sin förmåga och deras prestationer och resultat inte alltid 

överens. Skolverkets rapport visar däremot att högpresterande elever ibland visar på lågt 

tilltro till sin förmåga, något som inte bekräftas i den här studien. Att elever som 

presterar lågt har god tillit till den egna förmågan stämmer däremot överens mellan den 

här undersökningen och SOUs rapport (2003). 

 

6.2 Metoddiskussion 
Metoden för insamling av data till undersökningen har passat bra. Efter att ha analyserat 

resultaten framgår det dock att mer och kompletterande data hade kunnat inhämtas 

genom intervjuer av eleverna och deras lärare. Dock är metoden för undersökningen 

tillräcklig för att svara på frågeställningarna samt uppfylla undersökningens syfte. Även 

antalet elever i urvalsgruppen kan diskuteras. Urvalsgruppen är för liten för att några 

generella antaganden eller slutsatser ska kunna dras av undersökningen. Men då 

undersökningen inriktar sig på den enskilde elevens egen tilltro till sin förmåga spelar 

antalet mindre roll. Undersökningen hade kunnat göras på endast en eller ett fåtal elever 

om även en djupare intervju hade genomförts. Urvalsgruppen bestående av åtta elever 

gav däremot utrymme för intressanta jämföranden och ökade chansen att få elever med 

varierande svar jämfört med om urvalet varit ännu mindre omfattande. Urvalet gav ett 

underlag för olika elevers olika starka tilltro till sin förmåga. 

En svårighet som dök upp efter insamlandet av data var då resultaten skulle 

kategoriseras för att kunna svara på undersökningens frågeställningar. 

Frågeställningarna nummer två och tre går nästan hand i hand vilket gjorde det svårt att 

separera resultaten från undersökningen för att passa in dem under rätt fråga. En slutsats 

av undersökningen är att det ibland är svårt att skilja på om något syns och hur det syns.  

Det som uppstod under enkäten var att sjunde frågan behövde förtydligas för samtliga 

deltagande och att ytterligare ett svarsalternativ efterfrågades på fråga ett. Detta hade 

eventuellt kunnat undvikas om enkäten testades i större utsträckning.  

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Undersökningsmetoderna enkät och observation kompletterade varandra och gjorde det 

möjligt att ställa elevernas uppfattning av sin egen förmåga mot vad som uppfattades 

under observationen. Ett vidare steg efter den här undersökningen kan vara att återigen 
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samla urvalsgruppen och tillsammans eller en och en intervju eleverna om de resultat 

som dök upp. På så vis kan en bredare bild ges av elevernas uppfattning och agerande. 

Möjliga missförstånd eller frågetecken hade även kunnat rätas ut för att få ett nytt och 

djupare resultat av undersökningen. En vidare forskningsfråga hade till exempel kunnat 

vara ”har eleven och hens förmåga i problemlösning, genom observationen uppfattats på 

ett sätt som överensstämmer med elevens egen självbild?” 

 

 

6.4 Slutsats 
Avslutningsvis framhålls att liknande undersökningar egentligen pågår hela tiden i 

många klassrum, utan att de för den delen tänks på eller klassificeras som 

undersökningar. Som lärare är det viktigt att känna till var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt men även hur de uppfattar sig ligga till kunskapsmässigt. I och med 

arbetet med eleverna lär man som lärare känna dem och skapar sig en bild av vad de kan 

och hur de agerar och presterar. Häri ligger en del av komplexiteten i en lärares 

vardagliga arbete: att inte glömma bort eleven mitt i alla prestationskrav. 
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III 

 
Bilagor 

Bilaga A Elevenkät 
 
Fyll i den ruta med det påstående som stämmer bäst överens för Dig. 
 

 

1.När ni ska ha matematik i skolan känner du dig. 
 

Glad                     Nervös                     Ledsen                          Arg                   Uttråkad 

 

 

 

 

2.Problemlösning är lätt. 
 

Oftast                  Ibland                       Sällan                            Aldrig 

 

 

3.Problemlösning är roligt. 
 

Oftast                  Ibland                        Sällan                           Aldrig 

 

 

4.Jag kan lösa svaret till problemlösning själv. 
 

Oftast                   Ibland                      Sällan                            Aldrig 

 

 

5.Jag kan lösa svaren till problemlösning tillsammans med andra. 
 

Oftast                   Ibland                      Sällan                             Aldrig 

 

 

6.Jag arbetar helst tillsammans med andra med problemlösning. 
 

Oftast                   Ibland                      Sällan                             Aldrig 

 

 

7.När jag får en uppgift med mycket text är det enkelt att veta vilken 

information jag behöver för att lösa uppgiften. 
 

Oftast                   Ibland                      Sällan                              Aldrig 
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Bilaga B Problemlösningsuppgift 1 
 



  
 

 

 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

Bilaga C Problemlösningsuppgift 2 
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Bilaga D Observationschema 
 

Elev 1 ___________________ 

 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt          Inkorrekt 

Kommentarer: 

 

 

         

 

Elev 2 ___________________ 

 

Deltagande:        Drivande   Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt           Inkorrekt 

Kommentarer: 

 

 

         

 

Elev 3 ___________________ 

 

Deltagande:        Drivande   Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt          Inkorrekt 

Kommentarer: 

 

 

         

 

Elev 4 ___________________ 

 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt          Inkorrekt 

Kommentarer: 

 

 

         

 

Elev 5 ___________________ 

 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt          Inkorrekt 

Kommentarer: 
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Elev 6 ___________________ 

 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt          Inkorrekt 

Kommentarer: 

 

 

         

 

Elev 7 ___________________ 

 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt          Inkorrekt 

Kommentarer: 

 

 

         

 

Elev 8 ___________________ 

 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt          Inkorrekt 

Kommentarer: 
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6.5 Bilaga E sammanställning av enkäter 
Fråga 1  

När ni ska ha matematik i skolan känner du dig. 
 

Glad         Nervös           Ledsen            Arg             Uttråkad 

 

E1: glad 

E2: glad 

E3: glad 

E4: glad 

E5: glad 

E6: glad 

E7: glad 

E8: glad 

 

Fråga 2 

Problemlösning är lätt. 
 

Oftast       Ibland         Sällan         Aldrig 

 

E1: Oftast 

E2: Oftast 

E3: Ibland 

E4: Ibland 

E5: Ibland 

E6: Oftast 

E7: Oftast 

E8: Ibland 

 

Fråga 3 

Problemlösning är roligt. 
 

Oftast      Ibland       Sällan        Aldrig 

 

E1: Oftast 

E2: Ibland 

E3: Oftast 

E4: Oftast 

E5: Oftast 

E6: Oftast 

E7: Oftast 

E8: Oftast 

 

Fråga 4 

Jag kan lösa svaret till problemlösning själv. 
 

Oftast        Ibland         Sällan         Aldrig 

 

E1: Oftast 

E2: Oftast 
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E3: Oftast 

E4: Ibland 

E5: Oftast 

E6: Oftast 

E7: Oftast 

E8: Ibland 

 

Fråga 5 

Jag kan lösa svaren till problemlösning tillsammans med andra. 
 

Oftast        Ibland         Sällan         Aldrig 

 

E1: Oftast 

E2: Oftast 

E3: Oftast 

E4: Oftast 

E5: Oftast 

E6: Ibland 

E7: Ibland 

E8: Oftast 

 

Fråga 6 

Jag arbetar helst tillsammans med andra med problemlösning. 
 

Oftast        Ibland        Sällan        Aldrig 

 

E1: Oftast 

E2: Sällan 

E3: Ibland 

E4: Oftast 

E5: Oftast 

E6: Sällan 

E7: Oftast 

E8: Sällan 

 

Fråga 7 

När jag får en uppgift med mycket text är det enkelt att veta vilken 

information jag behöver för att lösa uppgiften. 
 

Oftast       Ibland        Sällan       Aldrig 

 

E1: Oftast 

E2: Ibland 

E3: Oftast 

E4: Sällan 

E5: Ibland 

E6: Ibland 

E7: Ibland 

E8: Ibland 
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6.6 Bilaga F sammanställning av observationsscheman 
 
6.6.1 Glassproblemet 

Elev 1 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt          Inkorrekt 

 

Elev 2 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt           Inkorrekt/saknas 

 

Elev 3 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt            Inkorrekt/saknas  

 

Elev 4 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt           Inkorrekt/saknas 

 

Elev 5 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande    Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt          Inkorrekt 

 

Elev 6 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande    Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt          Inkorrekt 

 

Elev 7 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt          Inkorrekt 

 

Elev 8 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande    Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt           Inkorrekt/saknas 
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6.6.2 Tornet del a 

Elev 1 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt          Inkorrekt 

 

Elev 2 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt           Inkorrekt 

 

Elev 3 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt           Inkorrekt/saknas  

 

Elev 4 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt           Inkorrekt/saknas 

 

Elev 5 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande    Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt          Inkorrekt 

 

Elev 6 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande    Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt          Inkorrekt 

 

Elev 7 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt          Inkorrekt 

 

Elev 8 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande    Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt           Inkorrekt/saknas 

 

 
6.6.3 Tornet del b 

Elev 1 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt          Inkorrekt 
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Elev 2 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt           Inkorrekt 

 

Elev 3 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande   Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt     Rimligt          Inkorrekt/saknas  

 

Elev 4 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande     Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant       Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt            Inkorrekt/saknas 

 

Elev 5 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande    Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt           Inkorrekt 

 

Elev 6 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande    Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt           Inkorrekt 

 

 

Elev 7 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande    Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt           Inkorrekt 

 

Elev 8 ___________________ 

Deltagande:       Drivande    Avvaktande    Passiv 

Resonemang:     Relevant    Irrelevant        Saknas 

Resultat:             Korrekt      Rimligt           Inkorrekt 

 

 


