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Att förstå, och ta tillvara elevernas tankar är mycket viktigt för elevernas utveckling inom matematiken. 
Matematikundervisningen ska möta och utveckla elevernas uppfattningar om matematik. Som lärare blir 
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1 INLEDNING 
Jag har i mitt examensarbete valt att analysera och förklara elevlösningar på uppgifter från 
Kängurutävlingen i matematik år 2007. Jag kommer även att undersöka hur vissa elever 
lyckas på känguruppgifterna och koppla samman det med deras betyg.  Kängurutävlingen är 
en internationell tävling, som finns i flera versioner beroende på ålder och görs av NCM 
(nationellt centrum för matematik). Som blivande gymnasielärare har jag valt att inrikta min 
studie på cadet gymnasieuppgifterna. De vänder sig till Matematik A kursen på gymnasiet. 
Tanken med känguruppgifterna är att väcka nyfikenhet och lust till matematik. 
Kängururtävlingen är inget prov utan ska ses som ett utbud av intressanta matematikproblem. 
(Nämnaren, 2006) 
 
Vid 2006 års tävling samlades omfattande svarsmaterial in från tävlingen. I detta material 
fanns det enligt Karin Wallby (NCM) intressanta svarsmönster som var värda att följa upp, 
detta väckte mitt intresse för ämnet. En svårighet med att undervisa i matematik är att läraren 
inte kan se elevens tankar. Som lärare måste vi försöka skaffa möjligheter till att försöka 
förstå elevernas tänkande och ta stor hänsyn till det som eleverna tänker (Nämnaren, 2003). 
Att som lärare förstå hur eleverna tänker när de försöker lösa matematiska problem, är viktigt 
för att på ett bra sätt kunna hjälpa eleven vidare i sina tankar (Nämnaren, 2004). Min 
förhoppning med detta arbete är att öka möjligheterna till att förstå elevernas matematiska 
tankar. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med examensarbete är att visa på olika sätt som eleverna kan tänka vid lösning av 
matematikuppgifter och se om det finns någon koppling mellan elevers Matematik A betyg 
och resultatet på utvalda känguruppgifter. 
 

• Vilka felmönster finns i de lösningsförslag som jag fått tillgång till i 
Kängurutävlingen, gymnasiet cadet 2007? 

 
• Hur har eleverna kommit fram till de felaktiga lösningarna på de av mig utvalda 

uppgifterna? 
 
• Hur stämmer elevernas Matematik A betyg överens med hur de lyckades på de utvalda 

känguruppgifterna? 
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3 TEORETISK BAKGRUND  

3.1 Förståelse 
Att förstå, och ta tillvara elevernas tankar är mycket viktigt för elevernas utveckling inom 
matematiken. Matematikundervisningen ska möta och utveckla elevernas tankar om 
matematik. Som lärare blir det därför viktigt att undersöka hur elever tänker (Nämnaren, 
2003). Eleverna känner till mycket mer än de har förmåga att formulera verbalt (Malmer, 
2002). Elever behöver hjälp av någon som försöker förstå vad de menar, och som kan hjälpa 
dem att utveckla sina tankar och göra dem tydligare (Nämnaren, 2003). Som lärare ska vi 
möjliggöra en vidare utveckling, där vi utgår från det redan etablerade (Johnsen HØines, 
2002). Vi ska försöka få eleverna att uppleva att de har utvecklingsbara begrepp (Fors, 2003). 
 
Malmer (2002) påpekar att elevernas individuella förutsättningar ska påverka 
undervisningsmetoderna. Undervisningen ska utformas så att alla elever får känna glädje i 
matematiken. Som lärare gäller det att ”inspirera men inte dominera, ställa frågor, men vara 
återhållsam med svar, att visa vägen men låta eleven gå själv” (Malmer, 2002 sid. 56). Det är 
viktigt att inte förstöra elevernas egna tankegångar (Malmer, 2002).  
 
I gymnasieskolans kursplaner för Matematik A står följande: ”Skolan skall i sin undervisning 
i matematik sträva efter att eleverna utvecklar sin tilltro till den egna förmågan att lära sig 
mer matematik, att tänka matematiskt och att använda matematik i olika situationer.” 
(Skolverket, 2007b sid 1) 
 

3.2 Problemlösning 
Hagland, Taflin och Hedréns (2005) definition på problem är att det är en speciell typ av 
uppgift som eleven vill eller behöver lösa, han/hon har inte på förhand en given procedur för 
att lösa uppgiften och det krävs en ansträngning för att lösa uppgiften. Detta är den definition 
jag i detta arbete har valt att använda mig av.  
 
I kursplanen lyfts problemlösning fram som ett medel för att nå matematiskt tänkande. 
Problemlösning syns även på ett tydligt sätt i betygskriterierna för Matematik A kursen 
(Skolverket, 2007a). I boken Matematik ett kommunikationsämne (2003) lyfter författarna 
fram att den traditionellt kallade abstrakta skolmatematiken och vardagsverkligheten kopplas 
samman genom problemlösning. Problemlösning har mycket att tillföra 
matematikundervisningen. Det krävs mer än att komma ihåg fakta och följa inlärda mönster i 
problemlösning (Nämnaren, 2003).  
 
I Matematik ett kommunikationsämne (Nämnaren, 2003) påpekas det att ett av de viktigaste 
målen för matematikundervisningen är att utveckla elevernas lust och förmåga att lösa 
problem. Problemlösning är ett sätt att stimulera elevernas tänkande och intresse. Genom 
problemlösning kan man utveckla tankar, idéer, självförtroende, analysförmåga, kreativitet 
och tålamod. Eleverna lär sig genom problem att planera, upptäcka samband, utveckla det 
logiska tänkandet och skaffar sig beredskap för att kunna förstå och påverka som 
samhällsmedlem (Nämnaren, 2003). Hagland m.fl. (2005) skriver att elever som löser 
problem där lösningsstrategin inte är uppenbar utmanas i sitt tänkande och att tron på den 
egna matematiska förmågan ökar. Detta bidrar förhoppningsvis till att eleverna blir mer 
motiverade till att arbeta med matematik (Hagland m.fl., 2005). 
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Svensson (2003) påpekar att det är viktigt att problemlösning inte isoleras från den övriga 
undervisningen. Problemlösning ska vara en del i helhetsundervisningen (Svensson, 2003). 
Johansen HØines (2002) lyfter fram att det är viktigt att alla elever får tillgång till 
problemlösningsuppgifter och att det inte är uppgifter som eleverna får jobba med när de är 
klara med andra uppgifter. Alla elever kan tänka, reflektera och utvecklas genom 
problemlösning om de ges möjlighet. Genom problemlösning ska eleverna få utveckla 
kunskap som de kan bygga vidare på när de utvecklar ny kunskap (Johansen HØines 2002). 
Problemlösning blir endast ett självändamål om det isoleras (Svensson, 2003). Johansen 
HØines (2002) betonar också att det i läroplanerna ställs krav på att problemlösning ska vara 
en arbetsform. 
 
I skolan är det många elever som har svårt för problemlösningsuppgifter. En orsak till att de 
har svårt för att lösa problem är att de inte fått lära sig problemlösningsstrategier. Många 
elever uppmanas att endast välja en eller flera räkneoperationer och sedan göra beräkningarna 
för att få fram svaret (Nämnaren, 2003). Innan skolstarten verkar barn spontant använda sig 
av olika problemlösningstekniker, men efter några års skolgång övergår de till att använda ett 
fåtal tekniker i alla situationer. Ett exempel på detta är att många elever bestämmer sig för 
vilket räknesätt de ska använda sig av med hjälp av ett visst ord som finns i uppgiften, till 
exempel än = subtraktion (Lingvall, Lockman Lundgren, 1993). I matematikboken Matematik 
3000 kurs B är 73 % av uppgifterna rutinuppgifter (Eklund, Sundström, 2007). Rutinuppgifter 
innebär att uppgifterna går att lösa genom att identifiera liknande exempel, definitioner eller 
text i boken och imitera den där givna lösningsproceduren för att lösa dem. Detta innebär att 
eleverna bara lär sig en lösningsprocedur och sällan stöter på problem där de behöver tänka 
kreativt. (Eklund, Sundström, 2007) 
 
Häggblom (2000) tar i sin bok upp faktorer som kan påverka elevernas 
problemlösningsförmåga. De tre faktorerna hon nämner är affektiva (stress, ängslan, 
motivation, uthållighet), kognitiva (läsförmåga, minne, räknefärdigheter, analytisk förmåga) 
och erfarenhetsmässiga faktorer (ålder, matematisk bakgrund, förtrogenhet med 
lösningsstrategier).  
 
Flera forskare och lärare i matematikdidaktik tycker att skolmatematiken ska utgå mer från 
etnomatematik. Etnomatematik innebär att man utgår från problem och sammanhang som 
eleverna möter och/eller kommer att möta i vardagen. I skolmatematiken bör det finnas en 
balans mellan etnomatematik och ren matematik. Det är viktigt att eleverna själva får 
upptäcka mönster och samband och inte får alla formler givna. (Svensson, 2003)  
 

3.3 Matematiska förmågor 
V. A. Krutetskii har gjort såväl en kvalitativ som en kvantitativ analys över hur barn tänker 
vid problemlösning. I sin studie skiljer han på förmåga och färdighet. Förmåga hör samman 
med individens personlighet. Färdighet däremot sammankopplas med en viss form av aktivitet 
Elever som är duktiga på att utföra beräkningar (god färdighet) kan till exempel ha svårt för 
att bestämma vilket räknesätt som ska användas (bristande förmåga). (Malmer, 2002) 
 
Begreppet förmåga är enligt Krutetskiis tolkning en kombination av intresse, motivation och 
stimulans. Förmåga är något som formas och utvecklas av arbete och erfarenhet och alltså inte 
något som finns. Krutetskii ser två aspekter på matematisk förmåga, kreativ förmåga och 
skolförmåga. I begreppet kreativ förmåga är tänkandet viktigt och producerandet av 
matematik. I begreppet skolförmåga lägger Krutetskii förmåga att studera matematik och 
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reproducera matematik, minnet är alltså viktigt. Krutetskii anser dock inte att de är helt skiljda 
åt utan att det finns en relation mellan dem. (Moldenius, 2002) ”Skolbarns matematiska 
förmåga är första steget på dess väg mot högre matematiska studier” (Moldenius, 2002, sid. 
2) 
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4 METOD  

4.1 Metodisk ansats 
Jag har i min uppsats valt att använda mig av både kvantitativ och kvalitativ 
undersökningsmetodik. Den kvantitativa undersökningstrategin lägger fokus på insamling av 
numerisk data, medan den kvalitativa har tyngdpunkten på ord (Byman, 2002). Kärnan i min 
undersökningsmetodik ligger dock på kvalitativ. Anledningen till detta val, var att den 
kvalitativa undersökningsstrategin var lämpligast för att uppnå mitt syfte, eftersom förståelse 
för elevernas tankar är av stor vikt där (Bryman, 2002). 
 
Metoderna som jag har använt mig av vid insamling av material har varit enkät 
(svarsblankett) och intervju. Motivet till att undersökning till viss del utformades som enkät 
var att materialet som jag fick från Kängurutävlingen 2007 var utformat så. Jag 
systematiserade och valde sedan ut vissa av de uppgifter där jag funnit intressanta 
svarsmönster och/eller ansåg att de var uppgifter som liknade de som behandlas på 
matematiken på gymnasiet. Intressanta svarsmönster innebär i detta sammanhang uppgifter 
där många elever svarat samma felalternativ. 

 

4.2 Urval 
Jag skickade ett brev till elevernas lärare som han skulle skicka hem till vårdnadshavarna för 
att få bekräftelse på att deras barn fick delta i min undersökning. Läraren valde dock att inte 
skicka hem detta. Anledningen till hans beslut var att han på föräldramöte diskuterat att 
studenter kunde komma att genomföra undersökningar i denna klass och att vårdnadshavarna 
då gav tillåtelse till detta. Eleverna fick information om vad min undersökning gick ut på, att 
det var frivilligt att delta och att konfidentialitetskravet gällde.   
 
Från Karin Wallby (NCM) fick jag 138 insamlade svarsblanketter (enkäter) från 
Kängurutävlingen 2007. Majoriteten av dessa svarsblanketter var från elever som går 
naturvetenskapligt- eller samhällsvetenskapligtprogrammet. Jag valde att genomföra vissa av 
de uppgifter som var med i tävlingen på en klass med 32 elever, som gick naturvetenskapligt 
program år 1. 24 elever från naturvetenskapliga klassen deltog i min undersökning och 
lämnade in fullständiga lösningsförslag.  
 
Eleverna kommer från en stad i sydöstra Sverige. Ett fåtal elever i klassen har 
invandrarbakgrund. Anledningen till att det blev just denna klass var att jag hade kontakter på 
skolan och att de vid detta tillfälle läste Matematik A. De avslutar Matematik A kursen i slutet 
av vårterminen 2007. Sju elever valdes ut för intervju. De valdes ut efter att jag tittat igenom 
alla elevers lösningsförslag. Eleverna som valdes hade ibland inte skrivit hur de kommit fram 
till svaret eller så kunde jag inte tydligt följa deras tankar med hjälp av deras lösningsförslag.  

 

4.3 Genomförande och bearbetning 
Eleverna genomförde uppgifterna på en matematiklektion. De fick 30 minuter på sig att lösa 
de nio uppgifter som jag valt (vid tävlingstillfället var det 24 uppgifter som skulle lösas på 60 
min). Eleverna ombads att skriva så utförliga lösningsförslag som möjligt (fick endast 
elevernas svar från tävlingstillfället). 
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Jag valde att följa upp svarsblanketterna från den klass som löst de  nio uppgifterna med 
kvalitativa intervjuer. Anledningen till att jag valde att följa upp med intervju var att det 
innebar personlig närvaro, vilket innebär att missförstånd kan redas ut och att svaren kan 
fördjupas (Halvorsen, 1992). I en kvalitativ intervju är frågeområdena bestämda, men 
frågorna kan variera beroende på hur den intervjuade svarar. Syftet med den kvalitativa 
intervjun är att få så utlämnande svar som möjligt från den intervjuade (Johansson, Svedner, 
2006). 
 
Huvudfrågorna varierade beroende på hur eleverna svarat. Det gemensamma syftet med 
intervjuerna var dock att ta reda på hur eleverna tänkt när de kom fram till sitt svar på 
uppgifterna. Jag intervjuade varje elev för sig. Intervjuerna ägde rum i ett klassrum på 
elevernas skola och spelades in på bandspelare. De genomfördes på en matematiklektion en 
förmiddag, en vecka efter att de gjort uppgifterna. Att det dröjde en hel vecka innan jag 
intervjuade eleverna ser jag som en svaghet i undersökningen. Anledningen till att det dröjde 
var att eleverna inte hade matematik alla skoldagar samt att det gick bort fyra dagar på grund 
av helg och lov. Eleverna hade under intervjun tillgång till det lösningsförslag de givit och 
penna. 
 
Intervjun började med att jag förklarade vad mitt arbete gick ut på och varför jag var 
intresserad av detta. Jag bad sedan eleven att förklara hur han/hon hade löst vissa uppgifter. 
En medveten strategi från min sida var att undvika att ställa många frågor. Anledningen till 
detta var att eleverna skulle få tänka i lugn och ro för att försöka komma på hur de tänkt när 
de löste uppgiften, och inte känna sig stressade av att snabbt berätta hur de gjorde. Jag 
berättade heller inte till en början om deras svar var rätt eller fel. Orsaken till att jag inte valde 
att göra det, var att jag trodde att eleverna skulle få svårare att berätta om sina tankar om de 
vetat att de svarat fel. Efter genomförandet transkriberade jag de delar som jag fann 
intressanta. Jag fick även tillgång till elevernas preliminära Matematik A betyg. 
 
Nästa steg i studien var att koppla samman de valda uppgifterna med kursplanen i matematik 
och boken Matematik 3000 kurs A, detta gjorde jag för att få en bredare bild av vad som ingår 
i kursen Matematik A. Anledningen till att jag valde Matematik 3000 var att den klass vars 
fullständiga lösningsförslag som jag analyserade hade denna bok. 
 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Begreppet reliabilitet handlar om mätnoggrannhet hos de metoder man använt i sin 
undersökning, mätningens pålitlighet. Med begreppet validitet diskuteras om resultatet gett en 
sann bild av det som har undersöks och om det som mätts har varit relevant i sammanhanget. 
(Johansson, Svedner, 2006) 
 
Examensarbetet syfte var att visa på olika sätt som eleverna kan tänka vid lösning av 
matematikuppgifter och att se om det finns någon koppling mellan elevers Matematik A betyg 
med resultatet på utvalda känguruppgifter. Genom lösningsförslag och intervjuer har jag fått 
svar på mina frågeställningar, som belyser syftet.  Jag anser därför att validiteten är hög i 
arbetet, vilket enligt Johansson och Svedner (2006) betyder att undersökningen 
förhoppningsvis visar en sann bild av det som har undersöks. Reliabiliteten anser jag dock 
inte vara lika hög. Stress och motivation är några faktorer som kan påverka elevernas svar. 
Det låga antalet intervjuer påverkar också reliabiliteten. Valet att endast genomföra mina 
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intervjuer på ett program på gymnasiet sänker reliabiliteten i arbetet. Något som stärker 
reliabiliteten är det höga antalet elever som totalt deltagit i undersökningen.  
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5 RESULTAT 

5.1 Resultat på uppgifterna 
I resultatet ingår 138 svarsblanketter från Kängurutävlingen 2007 Cadet och 24 
svarsblanketter från den klass som jag samlat in fullständiga lösningsförslag ifrån. Resultaten 
finns redovisade separat i bilagorna. Resultaten nedan redovisas i procent. Jag utgår från de 
hela lösningsförslagen och intervjuerna vid mina försök till förståelse för varför eleverna valt 
just det svarsalternativ som de valt. Jag har inte kommenterat de svarsalternativ som tio 
procent eller mindre har svarat. De rätta svarsalternativen är markerade med fetstil. 

 

5.1.1 Uppgift 1 
1) Boris är född 1 januari, 2002 och han är 1 år och 1 dag äldre än Irina.  
Vilken dag föddes Irina? 

 
a: 2 januari 2003 b: 2 januari 2001 c: 31 december 2000 
 
d: 31 december 2002 e: 31 december 2003 

 
Resultatet från de insamlade svarsblanketterna och den klass jag valde att genomföra 
uppgifterna på visar följande: 
 

A B C D EE
51 9 31 5 4  

 
 I de lösningsförslag som jag samlat in och vid intervjuerna visade det sig att de elever som 
svarat alternativ C hade missuppfattat uppgiften. De hade räknat ut när Irina varit född om 
hon varit 1år och 1 dag äldre än Boris.  
 

5.1.2 Uppgift 2 
2) På båda sidor längs en parkväg ska man plantera rosenbuskar. Från den första busken till 
den sista är det 20 m. Buskarna ska planteras med två meters mellanrum. Hur många buskar 
ska man plantera? 
 

a: 22   b: 20 c: 12 d:11 e:10 
 
Resultatet från de insamlade svarsblanketterna och den klass jag valde att genomföra 
uppgifterna på visar följande: 
 

A B C D EE
20 14 4 38 22  

 
Vid intervjuerna fick jag reda på att många av de elever som svarade alternativ D, egentligen 
tänkte rätt, men glömde att det skulle vara rosenbuskar på båda sidor. De elever som svarade 
alternativ E hade tänkt 20/2 och då missat att ”första står ju på noll” som en elev uttryckte sig, 
de hade även missat att det skulle vara rosenbuskar på båda sidorna. De som svarade 
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alternativ B kom dock ihåg att det skulle vara på båda sidorna, men missade ”första” 
rosenbusken. 
 

5.1.3 Uppgift 3 
3) En liten kvadrat ligger inuti i en större kvadrat så som figuren visar. Beräkna den lilla 
kvadratens area.  

 
a: 16  b: 28 c: 34 
 
d: 36  e: 49 

 
 
 
Resultatet från de insamlade svarsblanketterna och den 
klass jag valde att genomföra uppgifterna på visar följande: 
 

A B C D EE
12 11 56 15 4  

 
Bland de svar där jag fick hela lösningsförslag var det endast fyra stycken som svarade ett 
annat svarsalternativ än C. Anledningen till att de svarade fel var räknefel. Jag har därför valt 
att inte fördjupa mig i denna uppgift.  
 

5.1.4 Uppgift 4 
4) I ett vanligt koordinatsystem markeras följande punkter: 

 
A = (2006, 2007), B = (2007, 2006), C = (-2006, -2007), D = (2006, -2007), E = (2007, -2006) 
Vilken sträcka är horisontell? 
 

a: AD             b: BE    c: BC d: CD e: AB 
 
 
Resultatet från de insamlade svarsblanketterna och den klass jag valde att genomföra 
uppgifterna på visar följande: 
 

A B C D EE
19 11 10 38 15  

 
Bland de svar där jag har tillgång till hela lösningsförslag hade 75 % av eleverna svarat rätt. 
De som svarade alternativ A eller B antar jag hade förväxlat begreppen horisontell och lodrätt. 
En elev som jag intervjuade som svarade alternativ E, hade valt det på grund av att det inte 
fanns något negativt tal med i de koordinaterna. En annan elev hade valt det eftersom hon fått 
en horisontell sträcka efter att markerat punkten A fel.  
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5.1.5 Uppgift 5 
5) Hur många ytterligare rutor måste man minst skugga i 
figuren för att den ska få en symmetriaxel?  

 
a: 4  b: 6     c: 5 
 
d: 2  e: 3 
 

 
Resultatet från de insamlade svarsblanketterna och den klass jag valde att genomföra 
uppgifterna på visar följande: 
 

A B C D EE
14 11 25 7 25  

 
I den klass där jag genomförde uppgifterna var det ingen som visste vad en symmetriaxel var, 
detta innebar att väldigt få svarade och att de som svarade gissade. De elever som deltog i 
tävlingen som svarade alternativ C antar jag endast drog en lodrät symmetrilinje och då fick 
svaret till 5. De som svarade alternativ A antar jag tänkte sig en vågrät symmetrilinje.  
    

5.1.6 Uppgift 6 
6) Bilden innehåller sex lika stora cirklar som 
precis får plats i en rektangel. En mindre 
rektangel har sina hörn i fyra av cirklarnas 
mittpunkter. Denna mindre rektangel har 
omkretsen 60 cm. Vilken omkrets har den 
större rektangeln? 

 
 

a: 160 cm b: 140 cm 
 
c: 120 cm d: 100 cm e: 80 cm 

 
Resultatet från de insamlade svarsblanketterna och den klass jag valde att genomföra 
uppgifterna på visar följande: 
 

A B C D EE
3 7 25 53 6  

 
De som svarade alternativ C tyckte att den stora rektangeln såg dubbelt så stor ut jämfört med 
den mindre rektangeln, och valde därför att multiplicera den mindre rektangelns omkrets med 
två.  
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5.1.7 Uppgift 7 
7) På två parallella linjer är sex punkter markerade. På den ena linjen ligger fyra punkter och 
på den andra linjen ligger två punkter. Hur många trianglar finns det som har sina hörn i tre av 
de sex punkterna? 

 
a: 6    b: 8 c: 12 d: 16 e:18 

 
Resultatet från de insamlade svarsblanketterna och den klass jag valde att genomföra 
uppgifterna på visar följande: 
 

A B C D EE
29 32 16 10 5  

 
Vilket svarsalternativ eleverna väljer här beror på hur många linjer de ser som kan dras samt 
om de ser alla trianglar som bildas. Några (3/7) av dem som svarat alternativ A har dragit alla 
linjer som går att dra men de har bara sett sex trianglar.  De andra (2/7) som jag intervjuade 
som svarade alternativ A hade inte dragit alla linjer och såg endast fyra trianglar, de valde 
alternativ A på grund av att det var närmast fyra. Hälften av dem som svarade alternativ B 
hade dragit alla sträck men inte sett alla trianglar som bildades. De andra som svarade 
alternativ B hade inte dragit alla sträck men såg 8 trianglar varav några var ogiltiga. Eleverna 
som valde alternativ C hade dragit alla sträck men såg inte alla trianglar.  
 

5.1.8 Uppgift 8 
8) ABC och CDE är två lika stora liksidiga trianglar. Vinkeln ACD = 80º 

 
Hur stor är vinkeln ABD?  

 
 
 
 
 
 
a: 25º  b: 30º c: 35º d: 40º e:45º 

 
 
Resultatet från de insamlade svarsblanketterna och den klass jag valde att genomföra 
uppgifterna på visar följande: 
 

A B C D EE
8 12 16 43 11  

 
De som svarat alternativ B har antagit att linjen BD är en bisektris. De som intervjuades som 
valt alternativ C eller E hade glömt bor hur de löst uppgiften eller påstod att de bara gissade. 
Jag har därför inte kunnat dra några slutsatser till varför elever har valt dessa alternativ.  
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5.1.9 Uppgift 9 

En affär gjorde en undersökning av vilka bananer kunderna köpte. Det visade sig att 
3
2 av 

bananköparna köpte traditionellt odlade bananer medan 
3
1

 köpte ekologiskt odlade bananer. 

Efter en informationskampanj om ekologisk odling visade en ny undersökning att 
4
1 av de 

som förut köpte traditionellt odlade bananer nu gått över att köpa ekologiskt odlande. Vilken 

är den nya fördelningen? 

 
 

a: 
12
5  köper traditionella, 

12
7  köper ekologiska 

b:  
4
1  köper traditionella, 

4
3  köper ekologiska 

c: 
12
7  köper traditionella, 

12
5  köper ekologiska 

d:  
2
1  köper traditionella, 

2
1  köper ekologiska 

e:  
3
1  köper traditionella, 

3
2  köper ekologiska 

 
Resultatet från de insamlade svarsblanketterna och den klass jag valde att genomföra 
uppgifterna på visar följande: 
 

A B C D EE
39 3 18 23 5  

 
Eleverna som tyckte att svarsalternativ A var rätt hade räknat (2/3) – (1/4) och (1/3) + (1/4). 
De elever som svarade alternativ C hade räknat likadant men inte haft riktigt koll på andelen 
traditionella och ekologiska. 
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5.2 Poäng – betyg 
 
I denna del av resultatet ingår endast den klass där jag genomfört min undersökning. Total 
kunde eleverna på de utvalda uppgifterna få 32 poäng. Betyget som redovisas är elevernas 
preliminära betyg.  
 

Poäng Preliminärt betyg 
20 VG 
17 VG 
17 VG 
17 MVG 
14 G 
14 VG 
13 MVG 
13 MVG 
13 MVG 
13 MVG 
11 G 
10 G 
10 MVG 
10 MVG 
9 G 
9 VG 
9 MVG 
7 IG 
7 IG 
7 G 
6 G 
3 G 
3 G 
3 G 
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6 ANALYS 

6.1 Analys av uppgifterna 
Jag utgår från de hela lösningsförslagen och intervjuerna, vid mina försök till förståelse för 
varför eleverna valt just det felaktiga svarsalternativ som de valt. Som jag tidigare skrev har 
jag valt att inte kommentera de alternativ som tio procent eller mindre hade valt. Anledningen 
till detta beslut, är att jag anser att det inte är tillräckligt antal elever för att kunna dra någon 
slutsats.  
 

6.1.1 Uppgift 1 
Uppgiften är utformad på ett sätt som gör att eleverna måste läsa noggrant för att inte 
missförstå.  Av de elever som intervjuades som svarat alternativ C, framkom det att de direkt 
tänkte ”minus” när de läste uppgiften. Enligt Lingvall och Lockman Lundgren (1993) är än ett 
ord som kopplas samman med subtraktion. De poängterar också att lärare bör göra eleverna 
uppmärksamma på de verbala formuleringarna i räkneuppgifterna istället för att lära eleverna 
att vissa ord är förknippade med ett visst räknesätt. Det är viktigt att eleverna får tillgång till 
uppgifter som övar dem i att förstå uppgifterna och inte drar sina slutsatser för vilket räknesätt 
de ska använda endast genom ett ord (Lingvall, Lockman Lundgren, 1993).   

 

6.1.2 Uppgift 2 
För att lösa denna uppgift så måste eleverna kunna hantera mycket information. Endast 20 
procent av eleverna klarade denna uppgift, det tycker jag visar att många av eleverna inte är 
vana vid uppgifter med mycket information, och att de inte tänker efter en gång extra utan att 
det gäller att fort få fram ett svar. Många av de intervjuade som tidigare inte löst uppgiften 
löste den när de satt ner i lugn och ro och verkligen funderade igenom uppgiften. Jakten att 
snabbt få fram ett svar i denna uppgift ledde till att många elever direkt utförde en division 
och att de missade att det var på båda sidor av vägen rosenbuskarna skulle planteras och/eller 
så missade de ”den första busken”.  
 

6.1.3 Uppgift 3 
Denna uppgift kräver att eleverna ser att det är rätvinkliga trianglar. Pythagoras sats 
underlättar också lösandet av uppgiften. En orsak till att 56 % lyckades på denna uppgift kan 
vara att Pythagoras sats är en sats som ingår i boken Matematik 3000 kurs A. Uppgiften har 
efter en kort granskning i boken Matematik 3000 kurs A ungefär samma karaktär som de 
uppgifter som finns i boken. Det står också poängterat i kursplanen för Matematik A att 
eleven efter avslutad kurs skall ”vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser 
och resonemang att hon eller han förstår och kan använda begreppen och tankegångarna vid 
problemlösning” (Skolverket, 2007a sid. 1). 
 
Det var endast fyra elever som svarade ett annat svarsalternativ än C. Anledningen till att de 
svarade fel var räknefel. Jag har därför valt att inte fördjupa mig i denna uppgift mer. 
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6.1.4 Uppgift 4  
För att lösa denna uppgift måste eleverna vara medvetna om vad x- och y-koordinaterna står 
för samt kunna se sambanden mellan punkterna. Eleverna måste även veta vad begreppet 
horisontell står för. I Matematik 3000 kurs A tas liknande uppgifter upp.  
 
Antagligen svarade 30 % fel på uppgiften på grund av att de blandade ihop begreppen 
horisontell och lodrät. Detta trots att begreppen redan är aktuella i år 4-6 (Nämnaren, 2003). 
En orsak till att gymnasieelever inte har förståelse för begreppen kan vara att eleven 
reproducerar läraren och läroboken och på så sätt inte skapar sig en egen förståelse av 
begreppet (Fors, 2003). 
 
En elev som svarade alternativ E, hade svarat så på grund av att det inte fanns något negativt 
tal med i de koordinaterna. Eftersom det endast var en elev som jag vet valde det alternativet 
på de grunderna har jag valt att inte dra några slutsatser utifrån det.  En annan elev hade valt 
alternativ E eftersom hon fått en horisontell sträcka efter att markerat punkten A fel, vilket 
visade sig vara ett slarvfel.  
 

6.1.5 Uppgift 5  
För att lösa denna uppgift måste eleverna veta vad en symmetriaxel är och se att den även går 
att dra diagonalt i figuren. Begreppet symmetri är inget som tas upp i Matematik 3000 kurs A. 
Det kan ha bidragit till att det var många elever som chansade på denna uppgift och att det var 
många som inte svarade. De elever som endast drog en lodrät och/eller vågrät symmetrilinje 
har en viss förståelse för begreppet men inser inte att det även kan dras diagonala 
symmetrilinjer i figuren. En orsak till detta anser jag vara att eleverna inte ges möjlighet att se 
djupet i begrepp utan endast ges en ytlig definition. Eleverna behöver heller sällan tänka 
kreativt om undervisningen är väldig bunden till en bok där majoriteten av uppgifterna är av 
sådan karaktär att det går att upprepa tidigare genomgångna exempel i boken, för att lösa 
uppgifterna (Eklund, Sundström, 2007). Detta kan vara orsaken till att endast 25 % lyckas 
lösa denna uppgift.   
 

6.1.6 Uppgift 6 
I denna uppgift är begrepp som cirkelns mittpunkt, omkrets, radie och diameter viktigt att ha 
kunskap om. Detta är alla begrepp som lyfts i Matematik 3000 kurs A. I denna uppgift gäller 
det att inse att den inre rektangelns sidor består av radier från cirklarna och den yttre från 
diametrar. 
 
De som svarade alternativ C tyckte att den stora rektangeln såg dubbelt så stor ut jämfört med 
den mindre rektangeln, och valde därför att multiplicera den mindre rektangelns omkrets med 
två. Orsaker till att de ansåg att den stora rektangeln var dubbelt så stor varierade, en del hade 
endast ”tittat” på kortsidan och sedan dragit slutsatsen, medan andra bara hade tyckt att det 
såg så ut.  Liksom på uppgift 2 kan jakten på att snabbt få fram ett svar vara anledningen till 
att eleverna drar slutsatsen att den är dubbelt så stor innan de tittat på förhållandena på 
långsidan. 
 
Att endast 53 % av eleverna ”ser” de geometriska sambanden kan även här bero på att 
eleverna inte är vana vid den typ av uppgifter där de själva måste se mönstret. Matematik 
3000 kurs B består till 73 % av rutinuppgifter (Eklund, Sundström, 2007). Efter att ha gjort en 
snabb genomgång i boken Matematik 3000 A och med vetskap om att de båda böckerna ingår 
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i samma serie och med samma författare så antar jag att ett liknande resultat skulle fås i 
Matematik 3000 kurs A. 
 

6.1.7 Uppgift 7 
Att förstå vad de menar med denna uppgift kan vara svårt. Det gäller sedan att se alla linjer 
som kan dras för att sedan se alla trianglar med hörn i tre punkter som bildas. Att endast 10 % 
klarar denna uppgift visar att många elever inte ser alla de trianglar som bildas, även om de 
lyckas dra alla sträck. En anledning till detta tror jag är att eleverna inte är vana vid att de 
själva ska se mönster och tänka kreativt, utan följer ofta givna lösningsförslag för att lösa en 
uppgift (Eklund, Sundström, 2007). 
 

6.1.8 Uppgift 8  
I denna uppgift underlättar det att veta vad liksidig innebär och vad vinkelsumma i en triangel 
är. Att se och inse triangeln BCD:s förhållande är också av vikt för att lösa uppgiften. 
Liksidig, likbent och vinkelsumman i en triangel tas tydligt upp i Matematik 3000 kurs A. I 
kursplanen står det att eleven skall ”ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och 
kunna tillämpa dem i vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen” 
(Skolverket, 2007a sid. 1). 
 

6.1.9 Uppgift 9 
Denna uppgift kräver att eleverna har förståelse för bråkbegreppet och kan addera och 
dividera bråk. Den kräver också att eleverna läser uppgiften ordentligt och tar till sig all fakta 
som står.  I Matematik 3000 kurs A tas alla räknesätt med bråk upp. I kursplanen för 
Matematik A står det att eleven efter avslutad kurs skall ”ha fördjupat och vidgat sin 
taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika sätt” (Skolverket, 2007a sid.1). 
 
Efter genomgång av de fullständiga lösningsförslagen och intervjuerna visade det sig att 
många hade missat att det var ”¼ av de som förut köpt traditionellt odlade bananer”. Efter 
intervjuerna drar jag slutsatsen att det kan vara upp till 47 % som missade orden ”av de”. 
Eleverna som jag intervjuade antog alla att detta berodde på att de hade läst uppgiften för fort 
och direkt tänkt på hur de skulle lösa uppgiften. Detta tycker jag är ytterligare ett exempel på 
att eleverna är vana vid att inte behöva tänka efter och ”gå igenom” uppgifterna ordentligt 
innan de bestämmer sig för vilken metod de ska använda sig av för att lösa uppgiften. 
 
De informanter som svarade alternativ C hade även blandat ihop vad som var andelen av 
traditionella bananköpare och ekologiska bananköpare, vilket jag tycker visar på att många 
elever inte är vana vid att kontrollera sina svar.  
 

6.2 Poäng – betyg 
Elevernas poängantal visar att de valda problemen stämmer dåligt överens med 
matematikundervisningen i klassen. Medelpoängen bland de elever som har Mycket väl 
godkänt är 12,25 poäng av 32 möjliga. En orsak till att många elever har svårt för 
problemlösning är enligt Nämnaren (2003) att de inte fått lära sig hur de kan använda olika 
problemlösningsstrategier. Problemlösning ska även integreras i hela 
matematikundervisningen. Läraren måste ha en plan med sin problemlösningsundervisning. 
Om läraren inte har ett medvetet arbetssätt att arbeta med problemlösning leder det ofta till att 
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läraren ger allmänna förmaningar när eleverna behöver hjälp, detta utvecklar inte elevernas 
tankar (Nämnaren, 2003). ”Läraren måste spela en aktiv roll i klassrummet, genom att 
observera, fråga och om nödvändigt ge idéer” (Nämnaren, 2003, sid. 89). Endast ett fåtal kan 
visa stor framgång vid problemlösning utan lärarens hjälp (Nämnaren, 2003). 
 
Resultatet av poängantalet kopplat till betygen visar också att det finns två olika aspekter på 
matematisk förmåga. Krutetskii delar upp begreppet i kreativ förmåga och skolförmåga. I 
begreppet kreativ förmåga är tänkandet viktigt och producerandet av matematik. I begreppet 
skolförmåga lägger Krutetskii förmåga att studera matematik och reproducera matematik, 
minnet är viktigt (Moldenius, 2002). Ett tänkbart exempel på en elev med skolförmåga är 
eleven som har Mycket väl godkänt i betyg men endast 9 poäng på de utvalda 
känguruppgifterna. På rutinuppgifter är eleven kanske mycket bra, men har svårare för 
problemlösningsuppgifter. Ett tänkbart exempel på en elev med kreativ förmåga är eleven 
med 14 poäng som har godkänt. Eleven har ett kreativt tänkande, men kanske tröttnat på att 
räkna rutinuppgifter där han/hon inte utmanas. En elev uttryckte med förvåning ”de var ju 
skoj” med syfte på de utvalda känguruppgifterna. ”Liten framgång behöver inte betyda liten 
förmåga” (Moldenius, 2002, sid. 4) 
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7 RESULTATDISKUSSION 

7.1 Imitation 
En anledning till resultatet på de utvalda känguruppgifterna anser jag vara att många elever 
inte är vana vid den typ av uppgifter där de själva behöver tänka kreativt och/eller beakta 
relevanta matematiska egenskaper för att lösa dem. Som jag tidigare påpekat består 
Matematik 3000 kurs B till 73 % av rutinuppgifter (Eklund, Sundström, 2007). Efter att ha 
gjort en snabb genomgång i boken Matematik 3000 A och med vetskap om att de båda 
böckerna ingår i samma serie och med samma författare så antar jag att ett liknande resultat 
skulle fås i Matematik 3000 kurs A. Om undervisningen är väldigt knuten till en bok där 
majoriteten av uppgifterna är rutinuppgifter kan det leda till negativa konsekvenser för 
elevernas matematiska förståelse (Eklund, Sundström, 2007). Elever behöver givetvis 
uppgifter för att få rutin, men de måste också hela tiden ”utsättas” för uppgifter som utmanar 
deras förmåga att börja från början (Svensson, 2003). 
 
Slutsatsen som jag drar av detta är att det är viktigt att använda sig av problemlösning i 
undervisningen. Problemlösning kräver mer än att komma ihåg fakta och följa inlärda mönster 
(Nämnaren, 2003). Elever som löser problem där lösningsstrategin inte är uppenbar utmanas i 
sitt tänkande och tron på den egna förmågan ökar (Hagland m.fl., 2005). Fors (2003) påpekar 
att reproduktion av läroboken och läraren kan leda till att elever missar delar i sin 
begreppsbildning. Vi som lärare ska möjliggöra en vidare utveckling för eleverna, där vi utgår 
från det redan etablerade (Johansen HØines, 2002).  Jag tycker liksom ovanstående att det är 
viktigt att försöka förstå elevernas tankar och utgå från dem i sin undervisning. Jag anser 
annars att risken är stor för att eleverna endast lär sig lösningsmönster och inte får förståelse 
för matematiken.  
 

7.2 ”Har jag många fel eller?” 
En elevs första kommentar vid en intervju var ”Har jag många fel eller?”. Detta tycker jag är 
ett exempel på att svaret ofta är det viktigaste för elever och inte vägen dit. En lärarkandidat 
hade kommit längre i sina tankar och insåg vikten av förståelsen och uttryckte sig så här: 
 

Matematik var ett frustrerande ämne. Det var frustrerande för 
att man hela tiden var på jakt efter rätt svar. Givetvis var det 
frustrerande var gång mitt svar inte var rätt, men det var lika 
illa de gånger jag kom fram till rätt svar, eftersom jag ju inte 
förändrats på vägen dit. 
 
 Lärarkandidat citerat efter: Johansen HØines 2002, sid. 7 

 
I kursplanen för matematik står det att undervisningen i matematik ska sträva mot att utveckla 
elevernas tilltro till den egna förmågan att tänka matematiskt (Skolverket, 2007b). Jag anser 
liksom Malmer (2002) att det är viktigt att ta till vara på elevernas egna tankegångar. Jag tror 
annars att vi minskar elevernas tro på sin egen matematiska förmåga och att jakten på att finna 
en lösningsmetod som kan kopieras för att få fram rätt svar ökar. Enligt min uppfattning kan 
detta leda till att elevernas förståelse inom matematiken minskar och att eleverna lägger störst 
vikt vid att svaret är rätt. Elever behöver hjälp av någon som försöker förstå vad de menar och 
som kan hjälpa dem att utveckla sina tankar och göra dem tydligare (Nämnaren, 2003). Elever 
känner till mycket mer än de har förmåga att formulera verbalt (Malmer, 2002).  
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Vid intervjuerna upptäckte jag att många elever snabbt läser igenom uppgifterna och sedan 
utgår från vissa ord när de bestämmer sig för hur de ska lösa uppgiften, till exempel än = 
subtraktion (se uppgift 1). Lingvall och Lockman Lundgren (1993) påpekar att det är viktigt 
att eleverna får tillgång till uppgifter som övar dem i att förstå uppgifterna och inte drar sina 
slutsatser för vilket räknesätt de ska använda endast genom ett ord.  
 
Många elever hade även svårigheter med uppgifter där det förekom mycket information. Som 
jag tidigare skrivit tog de intervjuade inte till sig all information utan bestämde sig snabbt för 
hur de skulle gå till väga för att lösa uppgiften. Något att poängtera är att alla de intervjuade 
var säkra på att de svarat rätt på uppgift 9. När de ombads att läsa igenom uppgiften en gång 
till och fundera igenom allt de fått reda på så upptäckte många att de hade missat några ord. 
Jag tycker att det visar att eleverna inte är vana vid uppgifter som kräver att de läser igenom 
dem noggrant och verkligen funderar på vilken metod de ska använda sig av. En anledning till 
elevernas jakt på att snabbt få fram ett svar kan vara undervisningens upplägg. Om 
undervisningen är väldigt bunden till boken tror jag att risken är stor för att eleverna får 
åsikten, längst fram i boken = bäst i klassen. Enligt Krutetskii kan dock förmågor i matematik 
arbeta väldigt grundligt och noggrant och ta lång tid på sig för att lösa en uppgift (Moldenius, 
2002).  Det är även viktigt att som lärare ha förståelse för att elever med invandrarbakgrund 
eller lässvårigheter kan svara fel på läsuppgifter på grund av att de inte kunnat ta till sig 
texten. 
 
I enlighet med Krutetskii anser jag att det är viktigt att arbetet i klassrummet koncentreras på 
processen istället för på resultatet (Moldenius, 2002). Genom att påpeka för eleverna att 
processen fram till svaret är viktig, tror jag att eleverna kommer att lägga ner mer energi på 
hur de ska gå till väga och på så sätt få större förståelse för vad det är de gör.  

 

7.3 Poäng - betyg 
Häggblom (2000) tar i sin bok upp faktorer som kan påverka elevernas 
problemlösningsförmåga. Jag tycker att det som lärare är mycket viktigt att vara medveten om 
att elevernas resultat påverkas av många faktorer. Exempel på faktorer som Häggblom lyfte 
var stress och motivation. Elevernas motivation för att lösa de utvalda uppgifterna kan i min 
undersökning ha varierat enligt mig. Anledningen till detta är att eleverna var medvetna om 
att detta var något utöver den vanliga undervisningen och att det bara var något som de skulle 
jobba med under en lektion. Stress hos elever kan också till viss del ha påverkat utfallet. 
Elever som ville prestera bra och sedan inte kände igen sig av typen av uppgifter kan ha blivit 
stressade.  
 
En annan orsak som lyfts till varför många elever har svårigheter för problemlösning är 
lärarens undervisning (Nämnaren, 2003). Att reflektera och hela tiden utveckla sin 
undervisning anser jag vara viktiga faktorer för att kunna ge sina elever en rättvis 
undervisning. För att elever ska ges möjlighet till att bli bättre problemlösare tycker jag att 
matematikundervisningen inte bara kan innebära att räkna, utan även att prata matematik. 
Genom att prata matematik anser jag att fler aspekter av matematiken kommer fram. 
 

7.4 Generalisering 
Jag anser att det går att generalisera vissa bitar av mitt resultat.  De uppgifter där många svarat 
fel anser jag, påvisar vissa brister i undervisningen. Ett exempel på detta är uppgift 2, där en 
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anledning till det dåliga resultatet kan bero på att eleverna inte fått undervisning om olika 
matematiska strategier, tillexempel rita. Jag anser dock inte att det går att generalisera delen 
poäng- betyg, det går dock att se vissa drag. Anledningarna till att jag inte tycker att det kan 
generaliseras är att det endast är elever från en klass som deltagit och att jag tror att detta till 
stor del påverkas av vilken undervisning eleverna får. Som jag uppfattat det på mina 
verksamhetsförlagda perioder kan undervisningen skilja stort beroende på lärare och skola. 
 

7.5 Konsekvenser för undervisningen 
Jag hoppas att jag med denna uppsats bidrar till att fler lärare försöker utgå från elevernas 
tankar när de hjälper sina elever. Malmer (2002) påpekar att eleverna känner till mycket mer 
än de har förmåga att formulera verbalt. Att förstå hur elevernas tankar kan gå, blir viktigt för 
att kunna hjälpa eleverna att utvecklas (Malmer, 2002).  En annan förhoppning är att fler tar 
in problemlösning som en naturlig del i sin undervisning och inser att problemlösning har 
mycket att ge till eleverna. Att fler vågar bryta sig ifrån boken ibland, men också även 
använder sig av de utmaningar som finns i böckerna är något som jag anser skulle vara 
positivt för matematikundervisningen. Alla elever kan tänka, reflektera och utvecklas genom 
problemlösning om de ges möjlighet (Johansen HØines 2002). Jag hoppas även att fler elever 
ska få prata matematik och på så sätt få se fler aspekter av matematiken. 
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8 SLUTORD 
Undersökningen visar på olika sätt som elever tänker när de försöker lösa valda 
känguruppgifter, den visar också att elevernas betyg inte överensstämmer med hur de 
lyckades på känguruppgifterna. Det vore intressant att följa upp samma klass efter att de läst 
fler matematikkurser, för att se hur de då lyckas på samma uppgifter. Att undersöka hur elever 
lyckas på olika stadier med samma uppgifter vore också intressant att undersöka. Något som 
jag också tycker vore angeläget att undersöka är, varför elevernas betyg inte stämmer överens 
med hur de lyckas på problemlösningsuppgifter, vad är det läraren bedömer? 
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Totala resultatet på Kängurutävlingen 2007 
Totalt 138 svarsblanketter 

 
Min nummrering Nr A B C D E

1 7 2 93 24 8 134 
1 2 68 13 43 8 6 138 

3 15 15 6 87 14 137 
4 4 1 6 110 10 131 

2 5 30 19 7 48 32 136 
3 6 19 16 73 22 7 137 

7 2 15 15 19 83 134 
4 8 31 17 16 43 20 127 

9 33 58 15 6 15 127 
5 10 19 18 41 11 41 130 
6 11 5 11 35 73 8 132 

12 6 7 16 19 83 131 
7 13 39 46 23 15 7 130 
8 14 11 19 23 61 15 129 
9 15 59 4 27 36 6 132 

16 29 17 35 6 41 128 
17 14 46 29 7 33 129 
19 39 39 16 15 10 119 
20 19 24 20 31 27 121 
21 10 55 24 15 17 121 
22 16 23 27 20 36 122 
23 38 12 24 28 18 120 
24 41 16 25 19 19 120  
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Totala resultatet på Kängurutävlingen 2007 i procent 
 
Min nummrerinng Nr A B C D E

1 5 1 68 17 6 97 
1 2 49 9 31 6 4 99 

3 11 11 4 63 10 99 
4 3 1 4 80 7 95 

2 5 22 14 5 35 23 99 
3 6 14 12 53 16 5 100 

7 1 11 11 14 60 97 
4 8 22 12 12 31 14 91 

9 24 42 11 4 11 92 
5 10 14 13 30 8 30 95 
6 11 4 8 25 53 6 96 

12 4 5 12 14 60 95 
7 13 28 33 17 11 5 94 
8 14 8 14 17 44 11 94 
9 15 43 3 20 26 4 96 

16 21 12 25 4 30 92 
17 10 33 21 5 24 93 
19 28 28 12 11 7 86 
20 14 17 14 22 20 87 
21 7 40 17 11 12 87 
22 12 17 20 14 26 89 
23 28 9 17 20 13 87 
24 30 12 18 14 14 88  
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Resultatet i naturvetenskapliga klassen 
Totalt deltog 24 elever 

A B C D E
1 14 1 7 0 1 23 
2 2 4 0 13 4 23 
3 1 1 17 2 0 21 
4 0 0 0 18 4 22 
5 3 0 0 0 0 3 
6 0 0 6 12 1 19 
7 7 6 3 1 1 18 
8 2 1 2 9 2 16 
9 11 1 2 1 2 17  

 

Resultatet i naturvetenskapliga klassen, procent 
 

A B C D E
1 58 4 30 0 4 96 
2 8 17 0 54 17 96 
3 4 4 71 8 0 87 
4 0 0 0 75 17 92 
5 13 0 0 0 0 13 
6 0 0 25 50 4 79 
7 29 25 13 4 4 75 
8 8 4 8 38 8 66 
9 46 4 8 4 8 70  
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Sammanställning av Kängurutävlingen 2007 och naturvetenskapliga 
klassen 

Totalt 162 
 

A B C D E
1 82 14 50 8 7 161 
2 32 23 7 61 36 159 
3 20 17 90 24 7 158 
4 31 17 16 61 24 149 
5 22 18 41 11 41 133 
6 5 11 41 85 9 151 
7 46 52 26 16 8 148 
8 13 20 25 70 17 145 
9 62 5 29 37 8 141  

 
 
 

Sammanställning av Kängurutävlingen 2007 och naturvetenskapliga 
klassen, procent 
 

A B C D E
1 51 9 31 5 4 100 
2 20 14 4 38 22 98 
3 12 11 56 15 4 98 
4 19 11 10 38 15 93 
5 14 11 25 7 25 81 
6 3 7 25 53 6 94 
7 29 32 16 10 5 92 
8 8 12 16 43 11 90 
9 39 3 18 23 5 88  
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