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Problemlösning är en viktig del av matematiken, inte minst som förberedelse för att 
hantera olika situationer i vardagslivet. En undersökning av Ebbe Möllehed beträffande 
vilka svårigheter elever i grundskolan hade vid problemlösning visade att mycket 
berodde på brister i mognad och tankeförmåga, alltså inte rena matematiska problem. 
Då denna undersökning enbart behandlade grundskolan har jag valt att göra en 
liknande för elever i gymnasiet. Fem olika svårighetskategorier valdes ut som jag ville 
studera närmare. Omkring 70 elever fick under en lektion lösa åtta utvalda uppgifter 
för att se om svårigheterna hos eleverna i grundskolan kvarstår även på gymnasiet. 
Resultatet visar att även eleverna i gymnasieskolan till stor del har problem med att 
förstå vad som frågas efter i uppgifterna. De missförstår ofta texten och skapar egna 
samband för att försöka lösa uppgifterna. Många elever har också problem med 
verklighetsuppfattning. De ställer då upp en felaktig bild av verkligheten och löser 
sedan uppgiften utifrån detta.  
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1. Inledning 
Att välja ämne för examensarbetet var inte lätt. Under utbildningen till gymnasielärare 
har jag stött på många intressanta frågeställningar. Min handledare tipsade mig om en 
avhandling av Ebbe Möllehed. Möllehed(2001a) har studerat vilka faktorer som är 
begränsande hos elever vid problemlösning. Han menar att det snarare är brister i 
mognad och tankeutveckling som är problemet än avsaknad av rena matematiska 
kunskaper. Eleverna har svårt att se samband och ta till sig texten. Då Mölleheds 
avhandling endast behandlar elever i grundskolan finns det utrymme att göra en 
liknande, fast begränsad, undersökning av elever i gymnasieskolan för att få reda på om 
elevernas förmåga har utvecklats med stigande ålder. 

Det är lätt att man tänker att elevernas problem i matematik enbart beror på luckor i 
det matematiska kunnandet. Under en VFU-period var jag med på Matematiklektioner 
med IV-programmet. En elev bad om hjälp med följande uppgift ”Hur mycket väger ett 
vykort? 1g, 20g, 1kg eller 100kg”. Många tankar flyger genom huvudet hur man ska 
hjälpa till på bästa sätt och ställa de rätta frågorna för att eleven själv ska inse lösningen, 
vilken i detta fall inte är så svår. Då säger eleven (med bristfälliga svenska kunskaper) 
”Vad är ett vykort?”. När jag förklarat detta hade hon inga som helst problem att lösa 
uppgiften. För henne var det alltså inga problem när hon väl förstått vad hon skulle lösa. 
Hur mycket av elevers problem i matematik beror egentligen på att de inte förstått 
uppgiften och hur mycket beror på att de inte kan bakomliggande matematik? 

Problemlösning är en viktig ingrediens i vardagslivet. Man måste kunna kontrollera 
andras lösningar, formulera och lösa problem för att inte bli lurad i samhället och för att 
förstå och kunna påverka i demokratiska processer. (Nämnaren, 1995b) Vid närmare 
studier av andra examensarbeten inom ämnet har de flesta inriktat sig på undersökningar 
i grundskolan, men problemlösning måste även finnas på gymnasiet. Både i läroplan 
och kursplan finns problemlösning med som en viktig del, se bilaga A. Hagland, Hedrén 
och Taflin (2005) menar att problemlösning ger eleverna motivation och möjligheter att 
förbättra och utvidga sina matematikkunskaper. När eleverna får arbeta med problem 
ser de på ett nytt sätt behovet av kunskap, och de får samtidigt övning i att tillämpa 
gamla kunskaper. Genom att arbeta med problem kan också elevernas självförtroende 
inom matematikförmåga stärkas. Lester och Lambdin (2006) menar att då elever lär 
genom problemlösning utvecklas deras förståelse. Då matematikundervisningen 
inriktats mot förståelse ökar elevernas motivation, det skapar förutsättningar för mer 
förståelse, eleverna kan lättare tillämpa sina kunskaper i nya situationer och de blir mer 
självständiga.  

Då både läroplan och forskning talar om att problemlösning är ett viktigt inslag i 
undervisningen, därför att det ger en ökad förståelse och motivation, är det viktigt för 
mig som lärare att förstå var eventuella svårigheter finns för att bättre kunna möta och 
hjälpa eleverna. Är det inte just förståelse och förmåga att tillämpa sina kunskaper vi 
önskar se hos våra elever? Därför har jag valt att undersöka vilka svårigheter 
gymnasieelever har när de löser problem. 
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2. Teoretisk bakgrund 
Vad är egentligen matematisk kunskap och hur kommer problemlösning in i bilden? 
Vilka förmågor eller kompetenser behöver eleverna för att lära sig matematik och lösa 
problem? Vad skiljer en problemuppgift från en rutinuppgift, och hur löser man 
problem? Detta kommer jag behandla i den teoretiska bakgrunden. Jag studerar också 
vad de begränsande faktorer Möllehed fann i sin avhandling betyder i praktiken, och hur 
undersökningen ska utformas utifrån detta.  

2.1. Matematiska kompetenser 
Vad är det egentligen eleven ska lära sig i matematik, och hur ska det gå till? Man har 
på senare år försökt kategorisera elevers kunnande i matematik med hjälp av olika 
kompetenser eller förmågor eleven bör behärska. Ryve (2006) har gjort en 
sammanställning av dessa kompetenser så som de presenteras i rapporten Adding it up- 
Helping Children Learn Mathematics av Mathematics Learing Committee. Där beskrivs 
bred matematisk kompetens med fem inbördes relaterade komponenter, vilka jag 
redovisar nedan och knyter till andra författares kategoriseringar av olika matematiska 
kompetenser. Att kompetenserna är inbördes beroende av varandra blir ännu mer 
påtagligt när Lester(1995) talar om dem som en funktion av varandra. Ryve(2006) 
poängterar också att kompetenserna delvis är överlappande och att eleverna bör hjälpas 
att utveckla och integrera flera aspekter av dem. 

2.1.1. Begreppsförståelse 
Eleven har förmåga att se relationer mellan matematiska idéer och procedurer. Hon har 
också förmåga att representera och lösa problem på olika sätt. En elev med stor 
begreppsförståelse behöver inte lära sig så mycket saker utantill utan ser och förstår 
sammanhangen. De har också en grundläggande kunskap om hur fakta, begrepp och 
algoritmer hänger ihop och i vilka sammanhang de kan användas (Ryve, 2006) . 
Schoenfeld (1983) och Lester (1995) talar också om grundläggande kompetenser vid 
problemlösning. De betecknar denna kompetens som resurser, och med det menas 
kunskap inom ett matematiskt område (t.ex. begrepp och algoritmer) men även den 
matematiska intuitionen.  

2.1.2. Räknefärdighet 
Med räknefärdighet menar man att kunna räkna med papper och penna, göra 
överslagsberäkningar och inte minst bedöma rimligheten i ett svar. (Ryve, 2006) 
Möllehed (2001a) tar även med noggrannhet (t.ex. korrekta mätningar och rimliga 
approximationer) under denna kategori. 

2.1.3. Problemlösningsförmåga 
Eleven kan inte bara lösa utan också formulera och representera matematiska problem. 
Hon har flera olika metoder att lösa problemen (Ryve, 2006). Schoenfeld (1983, i 
Hagland, Hedrén och Taflin, 2005) talar om heuristik, d.v.s. att eleven känner till olika 
metoder och strategier som hon kan använda för att lösa problem. Lithner(2000) talar 
om att eleverna måste utveckla en förmåga att resonera för att lösa problem. Om 
eleverna inte har denna förmåga eller kunskap blir matematiken enbart att kunna följa 
givna metoder och kopiera exempel utan eftertanke.   
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2.1.4. Matematiskt-logiskt resonemang 
Eleven kan se och använda mönster samt reflektera, argumentera och förklara varför en 
lösning är matematiskt rimlig och logisk (Ryve, 2006). Hon kan också dra slutsatser 
utifrån sina resultat och motivera dem (Möllehed, 2001a). Brandell (2001) har i en 
rapport från NCM sammanställt Högskoleverkets rapport Räcker kunskaperna i 
matematik? och han talar där om mål för matematikundervisningen oavsett nivå. Ett av 
dessa mål är att kunna använda sina kunskaper i matematik i nya situationer och kunna 
bedöma vilka metoder och samband som går att använda vid olika tillfällen. 

2.1.5. En positiv inställning till matematik 
En positiv inställning gör det lättare att lära och ökade förmågor gör det lättare att ha en 
positiv inställning, en växelverkan alltså (Ryve, 2006). Elevens uppfattning om 
matematik och förväntningar på sig själv påverkar också problemlösningsförmågan 
(Schoenfeld, 1983, i Hagland, Hedrén, & Taflin, 2005). Även känslor och attityder kan 
påverka, såsom motivation, intresse och självförtroende (Lester, 1995).  

Ahlberg(2001) skriver att eleverna måste ha tilltro till sin egen förmåga att förstå och 
lära för att överhuvudtaget kunna bli intresserade av matematik och upptäcka hur 
användbart det är.  

2.2. Vad är ett problem? 
Traditionellt sett inom matematikundervisningen och i läroböcker har ett problem varit 
en textuppgift eller benämnd uppgift. Dessa uppgifter har oftast haft som syfte att träna 
en viss lösningsteknik. (Björkqvist, 2001).  

Begreppet problemuppgift finns definierat hos flera olika författare, några små 
avvikelser förekommer, men huvuddragen är de samma. Jag sammanfattar dem i 
nedanstående punkter och väljer att använda det som definition av problemuppgift i 
detta arbete. En problemuppgift i matematik: 
• Har ingen på förhand given procedur eller modell för lösningen. 
• Kräver en ansträngning av eleven, bestående av ett eller fler mer eller mindre 

kreativa lösningsförsök.  
(t.e.x. i Björkqvist, 2001; Hagland, Hedrén, & Taflin, 2005; Malmer, 1990)  

2.3. Problemlösningens faser enligt Pólya 
Pólya (1970) beskriver problemlösningen som en process i fyra steg. Först måste man 
förstå problemet – vad man är ute efter, vad är givet, vilka villkor finns. Här är det ofta 
bra att rita en figur och införa lämpliga beteckningar. Man behöver inte bara förstå 
problemet i allmänhet utan alla ingående delar av det och vara klar över vad det är man 
vill veta. Nästa steg är att göra upp en plan för sitt arbete – har jag sett problemet förut, 
finns det allmännare problem som är lättare att lösa, kan problemet formuleras om. 
Detta är den svåraste delen av arbetet, att komma fram till hur problemet ska lösas. I det 
tredje steget genomförs planen. Här är det viktigt att motivera och kontrollera varje steg 
för att kunna nå lösningen. Och sista steget, att se tillbaka, där man granskar den funna 
lösningen. Man ser också ifall det finns ett enklare sätt att komma fram till en lösning 
och ifall resultatet kan användas i någon annan situation med ett annat problem, det vill 
säga om lösningen är generaliserbar. 

2.4. Begränsande faktorer vid problemlösning 
Av de sexton faktorer som Möllehed fått fram har jag valt ut fem stycken som jag 
främst kommer att söka efter i min undersökning, d.v.s. uppgifterna är valda på ett 
sådant sätt att dessa svårigheter förväntas bli tydliga. Dessa utvalda faktorer redovisas 
och förklaras nedan. 
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2.4.1. Textförståelse 
Möllehed (2001a) har sett att eleverna ofta missförstår större eller mindre delar av 
texten. De förstår inte sammanhang i meningar eller feltolkar detaljer. Ibland kan det 
också vara så att de, utifrån tidigare erfarenheter, förändrar problemet så det blir enklare 
att lösa. Även Malmer (1990) menar att det ofta är brister i språket som gör att eleverna 
inte kan lösa uppgifterna. Många elever har en mycket större förmåga att praktiskt lösa 
uppgifter än att läsa och tyda en textuppgift. Malmer säger också att många har svårt för 
att plocka ut vilka fakta som är intressanta för lösandet av problemet. Skolmatematiken 
är oftast tillrättalagd så eleverna får för lite träning i att sovra bland information. Även 
Lester (1995) menar att många elever tror att de kan lösa ”lästal” genom att leta efter ett 
nyckelord i texten och på så vis direkt få reda på vilket räknesätt som ska användas.  Det 
är inte bara själva problemtexten eleven måste förstå, utan också specifika ord och 
uttryck(Möllehed, 2001a). När eleverna inte förstår problemet blir det givetvis svårt att 
lösa det. 

Möllehed beskriver även brister i textförståelsen som ”att genomföra meningslösa 
beräkningar” (Möllehed, 2001a, s. 73). Brister i textförståelsen gör att eleverna 
genomför beräkningar som tycks vara helt slumpmässiga. Möllehed menar även att 
eleverna verkar använda de i texten givna talen och sedan gör godtyckliga beräkningar, 
mer för att kunna ge ett svar än för att ha en lösningsmetod. Ett exempel ur Matematik- 
ett kärnämne på när förståelse saknas och endast mekaniskt räknande för att få fram ett 
svar finns är följande elevcitat:  

 
Jag fattar ingenting om procent. Jag tittar på de lösta uppgifterna 
och så skriver jag på samma sätt fast med andra siffror. Går det 
inte direkt provar jag med räknaren, för antingen är det gånger 
eller också är det delat med. Sen kollar jag med facit och så är 
det bara att skriva på samma sätt som i en färdig uppgift. 
(Nämnaren, Att utgå från elevers kunnande, 1995a, s. 23) 

 
Eleven har i detta fall bara en ytlig kunskap och har genom lotsning lärt sig lösa 

typuppgifter (Nämnaren, 1995a). När hon sedan ställs inför andra typer av uppgifter blir 
det genast svårt att hitta lösningen även om uppgiften kan vara ganska enkel.  

Goda problemlösare lägger ned mycket tid på de två första stegen i Pólyas 
problemlösningsfaser, men utförandefasen inte tar så lång tid. Dessa elever försöker 
alltså tillfullo förstå problemet innan de gör upp en plan för hur det ska lösas. De elever 
som inte är lika duktiga problemlösare lägger inte ned lika mycket tid på att förstå 
problemet, och kan inte heller planera hur problemet ska lösas. Istället utförs 
beräkningarna planlöst och själva genomförandet, Pólyas tredje steg, är den del som tar 
längst tid (Ahlberg, 2001). Dessa elever, som verkar sakna strategier och planer i sitt 
sätt att angripa olika problem, har inte den problemlösningsförmåga Ryve(2006) talar 
om. Även kompetensen begreppsförståelse kan knytas till denna problematik, då elever 
behöver förstå både uppgift och vilka matematiska sammanhang som de ska arbeta med.  

I vissa fall ändrar eleverna på uppgifterna eller svarar på fel fråga. Detta är också en 
typ av brist i textförståelse (Möllehed, 2001a). I hur stor utsträckning eleverna förändrar 
uppgifterna för att kunna hantera dem beror till stor del på uppgiftens utformning. 
Ahlberg (2001) menar att hur texten utformats inverkar på problemens svårighetsgrad. 
Hon listar några faktorer som spelar roll och dessa är bland annat antal ord och 
meningar i problemet, ordens svårighetsgrad, antal påståenden i problemformuleringen 
och problemets struktur (t.ex. om öppna utsagor används) Hon menar också att vissa 
eleverna ofta läser ouppmärksamt och tenderar att skapa egna strategier för att lösa 
uppgifterna, ibland genom att söka efter nyckelord.  
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2.4.2. Proportionell förståelse 
Eleverna har problem att använda ett proportionellt tänkande. De använder inte lämplig 
skala, de räknar med konstanta differenser, använder proportionalitet på ett felaktigt sätt 
eller bortser helt från proportionalitet. Ett exempel på detta är när elever mäter i en 
given figur men bortser från skala och enhet. Ett annat exempel är att om 8 liter bensin 
räcker till 10 mils körning, så räknar eleven med att det går åt 18 liter bensin till 20 mils 
körning. Eleven tror att differensen är konstant, d.v.s. 10 -8=2 och då måste det gå åt 
20-2=18 liter till 20 mil (Möllehed, 2001a). Här är det begreppsförståelse som är den 
matematiska kompetens som behövs. Elever med begreppsförståelse har förmåga att se 
relationen mellan matematiska idéer och procedurer (Ryve, 2006). 

2.4.3. Konstans 
I Mölleheds (2001a) undersökning har dessa fel uttryckts i att eleven haft problem att 
inse att area och volym i vissa uppgifter är konstant. Denna typ av uppgift finns bara i 
Mölleheds test för årskurs 9, eftersom det endast är då eleverna har kommit så långt i 
matematiken att de kan lösa denna typ av uppgiften. Ett exempel på en uppgift som 
testar detta är nr 1, se bilaga B. Återigen är det begreppsförståelse som är den av 
Ryves(2006) matematiska komponenter som eleverna behöver.  

2.4.4. Verklighetsuppfattning 
När Ryve (2006) räknar upp matematiska kompetenser räknas förmågan att kunna 
avgöra rimligheten i ett svar till räknefärdigheter. Ryves definition av räknefärdighet är 
större än bara räkneförmåga, och innefattar kompetensen att kunna utföra beräkningar 
på flera sätt (med papper och penna eller huvudräkning) men även att kunna göra 
överslagsberäkningar och bedöma rimligheten i ett svar. Möllehed (2001a) har valt att 
låta svårigheten hos elever att avgöra rimligheten i ett svar sorteras in under 
verklighetsuppfattning, och så gör även jag. Skolmatematiken har ofta varit fixerad på 
facitsvar och läroboksräknande (Nämnaren, 1995b). Eleverna har därigenom liten vana i 
att bedöma rimligheten i lite annorlunda uppgifter som inte är av rutinkaraktär. I 
Ryves(2006) sammanställning finns en matematisk kompetens som kallas matematiskt-
logiskt resonemang. Elever med denna kompetens kan argumentera för och förklara 
varför ett svar eller en lösning till ett problem är rimlig, vilket de med vad Möllehed 
kallar brister i Verklighetsuppfattning inte kan. 

2.4.5. Matematiska begrepp 
Denna typ av brist kan handla om att använda felaktiga metoder, förväxlingar av 
begrepp och att förutsätta samband som inte finns (Möllehed, 2001a). För många elever 
är formler svåra att förstå. De har inte kunskaper för att tänka ut eller kontrollera att de 
är riktiga (Nämnaren, 1995a). När eleverna saknar förståelse för symboler och formler 
ligger det nära till hands att de skapar egna samband för att kunna utföra beräkningar 
och på så vis komma fram till ett svar. Om matematikens symbolspråk ska få en 
innebörd för eleverna måste man utgå från elevernas eget språk och binda ihop dessa två 
(Ahlberg, 2001).  

Förutom den rena textförståelsen är det även ord och matematiska uttryck som 
eleven måste behärska för att kunna lösa uppgifterna (Möllehed, 2001a). Även om 
denna begränsande faktor innehåller vissa delar som skulle kunna klassas som rena 
matematiska kunskaper grundar sig mycket i begreppsförståelse. Utan förståelse kan 
eleverna inte dra slutsatser ifall metoderna och sambanden de använder är korrekta. 
Med god begreppsförståelse behöver inte heller eleverna lära sig så mycket utantill utan 
ser istället hur allt hänger ihop, och riskerar då inte att minnas en formel eller ett 
samband fel (Ryve, 2006). 
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Lithner(2000) har undersökt elevers tankegångar när matematikuppgifter ska lösas. 
Han har då funnit att elevernas tankegångar och strategier för att lösa uppgifterna är 
ytliga och behandlar enbart minnen av tidigare liknande uppgifter. Eleverna fokuserar 
inte på förståelsen, och därför leder deras resonemang inte vidare när det inte är 
rutinuppgifter som ska lösas. Lithner menar inte att det är fel att dra sig till minnes 
liknande uppgifter och problem man löst tidigare och försöka använda sig av detta, det 
talar även Pólyas(1970) andra problemlösningssteg om, men fokus vid 
problemlösningen får inte ligga på att hitta ett snarlikt problem så att en lösning via ett 
(ofta enkelt) matematiskt resonemang missas.  
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilka svårigheter gymnasieelever på 
Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet har när de löser problemuppgifter. Detta 
mynnar ut i följande frågeställningar:  
• Har gymnasielever problem med textförståelse, konstans, proportionalitet, 

matematiska begrepp och verklighetsuppfattning vid problemlösning? 
• Hur förhåller sig feltyperna till varandra i de olika uppgifterna i min undersökning? 

3.1. Avgränsningar 
• Av de 16 faktorer som Möllehed hittat i sin undersökning har jag valt att titta 

närmare på: Textförståelse, Verklighetsuppfattning, Proportionell förståelse, 
Konstans och Matematiska begrepp. Denna avgränsning gör jag för att 
undersökningen ska bli hanterbar inom examensarbetets ramar. Anledningen till att 
jag väljer just dessa faktorer är att de, i Mölleheds undersökning, är vanligt 
förekommande i grundskolan, även upp i de senare åren. Faktorn Konstans testas av 
Möllehed enbart i årskurs 9, och därför är det intressant att se hur det ser ut på 
gymnasiet.  

• Jag kommer inte att göra jämförelser av resultatet ur ett könsperspektiv. Urvalet 
kommer att bli för litet för detta, och könsfördelningen är ojämn i klasserna.  

• Jag kommer inte heller att göra jämförelser efter ålder, även här blir urvalet för litet.  
• Även om jag kommer välja några uppgifter från Mölleheds undersökning kan man 

inte jämföra resultaten då hans elever gick i heterogena grundskoleklasser men mina 
elever går på matematikintensiva program på gymnasiet.  
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4. Metod 

4.1. Metodisk ansats  
Jag valde att låta ett antal elever göra ett test med utvalda problemlösningsuppgifter, 
vilka jag sedan analyserade för att hitta de begränsande faktorerna. Jag ville ha ett stort 
underlag av elevlösningar att analysera. Eftersom jag utgick från och bygger vidare på 
Mölleheds avhandling var det rimligt att genomföra undersökningen på ett liknande sätt 
som han gjort. Han menar att det är för tidskrävande att genomföra intervjuer för att 
hitta de elever som har intressanta svårigheter, de flesta elever löser ju trots allt 
uppgifterna på ett korrekt sätt. Han har inriktat sig på att hitta svårigheterna eleverna 
har, inte att studera hur de tänker (Möllehed, 2001a). Ett annat problem med intervjuer 
är att intervjuaren, utan att själv märka det, påverkar den intervjuades svar (Johansson & 
Svedner, 2006). 

Då NV/TE-eleverna som skulle vara med i undersökningen var av blandade åldrar 
(16-19år), och således inte läst samma kurser ännu, valde jag ut problemuppgifter där 
enkla matematiska samband skulle användas. Alla elever hade läst eller höll på att läsa 
Matematik A–kursen. Svårigheten i uppgiften skulle ligga i att förstå vad som skulle 
räknas ut, inte själva räkneoperationerna. Två av uppgifterna valde jag från Mölleheds 
prov för årskurs 9 (nr 1 och nr 4, se bilaga B), för att se om även eleverna på gymnasiet 
har problem med dessa. 

Uppgifterna har valts ut för att i möjligaste mån utvärdera de begränsande faktorer 
jag valt ut, i de fall då jag fann flera liknande uppgifter valde jag den som verkade mest 
rolig och inspirerande för eleverna att arbeta med. Genom att välja olika typer med lite 
olika svårighetsgrad hoppades jag att uppgifterna skulle passa flertalet elever. 
Uppgifterna får inte vara för lätta för då tappar högpresterande elever intresset, 
samtidigt som de inte får vara för svåra för då ger de svagare eleverna upp. För att få en 
klarare indikation på om uppgifterna var lämpliga lät jag även en lärare kontrollera 
uppgifterna innan provtillfället. Han tyckte att uppgifterna var på en lagom nivå för de 
åldrar och program eleverna representerar.  

Genom att låta ett större antal elever (ca 70st) lösa ett antal utvalda uppgifter och 
sedan analysera vilken typ av fel de gör hoppades jag kunna få klarhet i vilka 
svårigheter som finns. Genom att begränsa vilka klasser jag undersökt till 
Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen (studieförberedande program) kunde 
uppgifternas svårighetsgrad lättare anpassas än om studien hade gjorts generellt på 
valfritt program. Min förhoppning var också att elever på studieförberedande program 
enklare kunde motiveras att göra en seriös insats. 

4.2. Urval 
Jag kontaktade min handledare och två andra matematiklärare på senaste VFU skolan. 
Dessa lärare har hand om all matematikundervisning för Naturvetenskapsprogrammet. 
Jag skrev lite kortfattat vad mitt examensarbete skulle handla om och bad om att få 
tillgång till 3 NV klasser, eller delar av dem, under en lektion för att utföra ett test i 
problemlösning. Det skulle bli omkring 50 elever, vilket verkade rimligt. Anledningen 
till att jag valde just denna skola är att jag har varit på VFU där tidigare och känner igen 
både lärare och elever, och det kändes då lättare att be om utrymme för att få göra ett 
test. Att just NV-klasserna valdes ut var för att jag har träffat några av dem tidigare 
(NV2 och NV3) och för att jag föreställde mig att det kan vara lättare att få eleverna på 
ett studieförberedande program att genomföra ett seriöst ”extra prov”. Eftersom 
eleverna går på ett matematikintensivt program kan man anta att elevernas förmåga att 
lösa uppgifterna generellt sett var högre än om undersökningen hade gjorts på en 
heterogen grupp. När jag sedan bestämt tid för att genomföra undersökningen fick jag 
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reda på att även teknikprogrammet ingår i undervisningsgruppen, och jag beslutade då 
att låta dem göra testet också. Gruppen som gör testet utökades därmed till ca 70 elever 
i åldern 16-19 år. 

4.3. Val av uppgifter  
Problemuppgifterna valde jag ut genom att leta i olika läromedel (dock inte det eleverna 
själva arbetar med, Matematik 3000), i olika tävlingsuppgifter (Kängurutävlingen från 
NCM), från Nationella prov samt exempeluppgifter ur diverse litteratur beträffande 
problemlösning. Som sagts i 4.1 valdes uppgifterna med tanke på vilka faktorer jag 
letade efter. Två av uppgifterna hämtades direkt ur Mölleheds(2001a) undersökning. 
Det var två uppgifter som främst testade konstans och proportionalitet. Textförståelse, 
brister i verklighetsuppfattning samt brister i matematiska begrepp räknade jag med att 
hitta i alla uppgifter. Jag sökte därför efter fler uppgifter som kunde testa Konstans och 
Proportionalitet och räknade med att få de övriga på köpet. Jag försökte i möjligaste 
mån att välja uppgifter som inte var av rutinkaraktär där eleven hade ett färdigt 
lösningsmönster att gå efter. Uppgifterna har för att hamna på rätt svårighetsgrad 
hämtats ur prov, tävlingar och läroböcker för elever som läser kurs A. Nedan följer en 
tabell med vilka kunskaper eleven måste ha för att lyckas på uppgifterna: 
 
Uppgift Kunskaper/färdigheter som krävs 
1  • Area och volym kunskaper (Konstans) 

• Textförståelse vilken längd som ska ändras 
2 • Procentuella förändringar (matematiska begrepp) 

• Proportionalitet (vilka sidor som ökas) 
3 • Textförståelse att inse mellan vilka öar färjan går 
4 • Formelkunskap, svt-formeln (matematiska begrepp) 

• Proportionalitet, att bilarna kör olika fort. 
• Verklighetsuppfattning, hur omkörningen går till 

5 • Pythagoras sats (matematiska begrepp) 
• Textförståelse att inse hur strået står i dammen 

6 • Textförståelse att jämföra rätt sträckor 
• Proportionalitet, att jämföra två sträckor som kopplade till varandra 

7 • Konstans, att flödet i varje kran är konstant och ska summeras 
8 • Textförståelse, att förstå att hastigheterna ändras under vandringen. 

• Proportionalitet, att räkna om hur mycket fortare första delen av 
vandringen gick. 

4.4. Genomförande  
Eftersom jag inte själv skulle starta upp alla klasser skrev jag en kortfattad information 
till eleverna om vem jag var, varför jag var där och att lösningarna på uppgifterna skulle 
behandlas konfidentiellt även om eleverna uppmanades att skriva namn, klass och 
mejladress. För min analys spelade inte elevernas namn någon roll, då jag har valt att 
inte koppla min analys till vilket kön eleven har. Däremot tror jag att provsituationen 
upplevs som mer seriös för eleverna om namnet ska skrivas in. Jag bad också lärarna att 
särskilt uppmana eleverna att skriva tydligt hur de gjort sina lösningar.  

De elever som ville veta sitt resultat samt ha lösningsförslag fick detta via mejl, 
därför ville jag ha deras mejladress. Elevernas namn och vilken skola de går på 
publiceras inte i detta arbete. Uppgifterna eleverna löste, inklusive informationen till 
eleverna, finns i sin helhet i bilaga B. I bilaga C finns en lista med var respektive 
uppgift är hämtad. 
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Datainsamlingen, eller provet, genomfördes i alla tre klasserna samtidigt en 
måndagsmorgon i oktober 2008. Eleverna fick 60 min på sig att efter bästa förmåga 
försöka lösa de 8 uppgifter jag valt ut. Jag startade själv upp NV/TE1-klassen och 
cirkulerade sedan i de två övriga klasserna för att de skulle få se vem jag var och få 
tillfälle att ställa eventuella frågor.  

4.5. Bearbetning 
Lösningarna numrerades för att enklare kunna hålla isär, lägst nummer i varje klass fick 
den lösning som lämnades in först (gäller inte NV/TE2 klassen där läraren blandade om 
papprena). Ett annat syfte, förutom att hålla ordning på lösningarna, var också att se om 
de elever som försökt längre med uppgifterna hade löst fler uppgifter än de som lämnat 
in tidigt. Lösningarna analyserades sedan genom att jag först gick igenom och rättade de 
helt korrekta lösningarna (antal). De elever som ville ha reda på sitt resultat behandlade 
jag särskilt och poängsatte deras uppgifter (max 3p). I undersökningen var jag 
egentligen inte intresserad av hur långt eleven kom i sin lösningsprocess, utan vilka 
svårigheter hon stötte på. För eleven tror jag däremot det skulle kännas konstigt att bara 
få rätt eller fel på uppgifterna, därför satte jag poäng. Sedan sände jag ut lösningsförslag 
och korta kommentarer till dessa elever (totalt 15st) via e-post.  

Därefter började jag gruppera felaktiga lösningar i olika svårighetstyper. I de fall 
uppgiften är hämtad ut Mölleheds undersökning har jag valt att helt följa hans tolkning. 
I de övriga uppgifterna har jag jämfört och läst hans tolkningar av liknande uppgifter för 
att i möjligaste mån få en så jämförbar undersökning som möjligt. I tveksamma fall 
redovisas hela elevlösningen i bilaga D, där även typiska lösningar grupperats och 
presenteras.  

Eleverna uppmanades (som alltid) att lämna utförliga lösningar. Om endast korrekt 
svar redovisats tolkas det som en korrekt lösning, enligt Mölleheds (2001a) 
rättningsprincip. Det går inte att veta om eleven gjort rätt eller fel för att komma fram 
till svaret. Metoden jag lånat av Möllehed (2001a) bygger på att ta reda på vilka fel som 
finns, och då fel saknas tolkar man det som god kunskap. Om däremot svaret är felaktigt 
räknas det som ingen eller ofullständig lösning. Det går inte heller här att veta hur 
eleven resonerat och placera in lösningen under någon specifik felfaktor eller brist.  

Om eleven inte lämnat någon lösning kan det finnas många orsaker (för svårt, hann 
inte, förstod inte). För att, då jag inte känner eleverna, få reda på detta uppmanade jag 
eleverna att skriva varför de (eventuellt) inte löste alla uppgifter. 
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5. Resultat  
Elevernas lösningsförslag var ganska varierade, både i kreativitet och i ansträngning. En 
elev i årskurs 2 svarade ”kan inte” på fyra av uppgifterna, ”chansning” på två av dem, 
räknade fel på nr 3 och hävdade ”2m, du skrev svaret i texten” på uppgift 1. Det var som 
väl var bara en elev som gav denna typ av svar och inte verkade ha någon motivation att 
ens försöka lösa mina uppgifter. De flesta övriga verkar åtminstone ha försökt på 
flertalet av uppgifterna, efter bästa förmåga. Rent generellt sett verkar uppgifterna ha 
varit lite för svåra, åtminstone för eleverna i årskurs 1, men även här fanns det mycket 
duktiga elever. Också bland eleverna i årskurs 3 finns det flera med uppenbara problem. 
En lärare uttryckte det som att eleverna i årskurs 3 var mer vana vid problemlösning och 
därför kunde antas lösa uppgifterna enklare. Dessa elever har då vad Ryve kallar 
Problemlösningsförmåga (Ryve, 2006) . 

Elevernas lösningar har granskats och svårigheter noterats. Eftersom flera elever har 
haft flera svårigheter är antalet upptäckta svårigheter inte detsamma som antal elever 
som löst uppgiften på ett felaktigt sätt. I bilaga D finns en sammanställning av hur 
eleverna löst uppgifterna där man ser vilka kombinationer av svårigheter eleverna har 
haft, och antal elever som löst uppgiften på ett visst sätt. Tveksamma fall, samt typiska 
felaktiga lösningar, finns där presenterade under varje uppgiftsnummer. I vissa fall har 
jag scannat elevlösningarna, men eftersom de oftast är svåra att tyda redan i ursprunget 
har jag i de flesta fall valt att skriva av dem för att öka läsbarheten. Där finns också de 
lösningar jag inte förstod alls och därmed inte kunde placera in under en viss typ av 
svårighet.  

Resultatet redovisas först ganska kortfattat i ett diagram per uppgift, och sedan 
förklaras hur respektive svårighet synts i varje uppgift. I analysavsnittet kommer 
resultatet att sammanfattas för varje brist som eleverna uppvisat. De faktorer som inte 
sökts efter i undersökningen har grupperats ihop under Övriga fel. För att göra 
diagrammen mer jämförbara vid läsningen är alla eftersökta faktorer med även om de 
inte fanns representerade just i denna uppgift. Faktorerna presenteras också i samma 
ordning i alla diagram för att öka läsbarheten. 

5.1. Uppgift 1 
En famn ved kan staplas som bilden visar. Vedträna är 60cm långa, och vedstapeln är 
2m lång och 2m hög. Vedstapeln flyttas och lägges upp på nytt, men längden blir nu 
2,8m. Hur hög är vedstapeln?  

 
 

 
 

 
 
 

5.1.1. Resultat 
Eftersom detta var en uppgift Möllehed hade i sin undersökning har jag följt hans 
rättningsmall när jag angivit svårigheter för respektive uppgift, se bilaga D. Det är 34 
elever (51 %) av eleverna som har löst uppgiften korrekt, och 10 elever (15 %) som inte 
löst den alls. Eleverna har i de flesta korrekta lösningar ställt upp en ekvation med 
ursprunglig volym och ny volym och därigenom fått fram den nya höjden. 

 
 

2m 

2m 

60cm 
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Diagram 1 Sammanställning av brister uppgift 1 

Den största svårigheten med uppgiften har varit Textförståelsen. 7 elever (15 %) har 
inte förstått vad som frågas efter. De flesta har då trott att det är längden 60cm som ska 
räknas om med en stapel på 2m x 2,8m. Så här i efterhand kan jag se att bilden jag 
gjorde ser lite missvisande ut beträffande längden på vedträna. Detta verkade 5 elever 
ha haft problem med, se lösning 1E i bilaga D. Å andra sidan kan man fundera på om 
elever på gymnasiet inte kan avgöra om en bild är en skiss eller en skalenligt ritad bild. 
I Mölleheds (2001b) undersökning är det endast 4 % som har haft problem med 
textförståelsen, här är det 10 %. Eleverna i min undersökning har i dessa fall räknat om 
vedtränas kapade längd (60cm), vilket inte det är någon elev i Mölleheds undersökning 
som gjort.  

Även om inte man kan göra en jämförelse mellan resultaten kan man se att 
svårigheterna har fördelat sig på ett lite annorlunda sätt i min undersökning jämfört med 
Mölleheds, se Diagram 2. Här har jag, för att diagrammet ska bli lättare att förstå och 
jämföra valt att dela upp mina Övriga fel i de kategorier Möllehed använt, se även 
bilaga D.  

 
Diagram 2 Felfördelning grundskola och gymnasium, uppgift 1 
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De faktorer som inte sökts efter, men som ändå finns med i diagrammet och därför 
måste förklaras i korthet är:  
• Separation – Eleverna blandar olika mätetal eller förväxlar storheter med varandra. 
• Samband mellan enheter – eleverna blandar enheter vid beräkningarna, fel i 

enhetsomvandling eller anger fel enhet till en storhet t.ex. att ange en area i cm. 
• Räkneförmåga – Olika räknefel med hela tal, decimaltal och rationella tal liksom fel 

vid tidsberäkningar. Olika algoritmfel förekommer och dessutom oförmåga att 
separera räknesätten.  

• Uppmärksamhet – Slarvfel som kan bestå i räknefel eller att eleverna svarat på fel 
fråga.  

• Noggrannhet – Fel som eleverna gör som grundar sig på onödiga eller överdrivna 
approximationer (Möllehed, 2001a). 
 

Övriga fel har yttrat sig som att några av eleverna hade räknat vedträn i bilden och 
sedan fått fram ett ganska bra svar. Detta räknas som ett noggrannhetsfel. Några elever 
gör också slarvfel, vilka yttrar sig i att fel tal användes eller att svaret skrevs av fel eller 
matades in fel i räknaren. 

Den tänkta svårigheten med uppgiften var Konstans, d.v.s. att inse att volymen (eller 
tvärsnittsarean) är konstant. I min undersökning var det 5 elever (15 %) som hade 
problem med detta.  

5.2. Uppgift 2 
Sara har en rektangulär altan i sin trädgård. Hon bestämmer sig för att förstora den 
genom att öka både dess längd och dess bredd med 10 %. Med hur många procent 
kommer altanens area då att öka? 

5.2.1. Resultat 
Det var 47 elever (70 %) som löste uppgiften korrekt och 10 elever (15 %) som inte 
löste den alls eller bara har skrivit ett felaktigt svar så bristen inte kan bestämmas. 

 

 
Diagram 3 Sammanställning av brister uppgift 2 

Av de korrekta lösningarna är det mer än hälften av eleverna i årskurs 1 som löser 
med en generell lösningsmetod, och i de flesta fall direkt med förändringsfaktor. 
Procenträkning är något man tar upp i Matematik A-kursen och det var troligen 
nyrepeterad kunskap som var lätt för dessa elever att ta fram ur minnet. Många elever 
löser uppgiften genom att sätta in siffror på altanens sidor som de sedan räknar med. 
Denna uppgift verkade eleverna inte ha något problem med att förstå vad som skulle 
göras, den kanske har lite av rutinuppgift över sig. Endast två elever har hoppat över 
uppgiften. 
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Det vanligaste problemet i uppgift 2 är att eleverna inte vet hur man beräknar en 
procentuell ökning. De adderar och multiplicerar procentsatserna lite hur som helst, 
vilket är en brist i matematiska begrepp. Två av eleverna har dessutom fått fram 
procentsatser på 1 % eller 2 % vilket jag har klassat som en brist i 
verklighetsuppfattning. 

Den brist som jag förväntade se med denna uppgift var Proportionalitet, men det såg 
jag inga tecken på. I princip alla elever räknade ut den proportionella ökningen för varje 
sida på altanen, och det var först när det skulle sättas samman till en total ökning som 
svårigheter uppstod.  

5.3. Uppgift 3 
Vi ska åka färja och besöka de fem öarna A, B, C, D och E. Vi startar  
från fastlandet. Från fastlandet går det direktfärja till öarna A, B och 
C. Det finns också färjor mellan A och B, mellan A och C och  
Mellan A och D. Dessutom går det färja mellan D och E.  
Hur många gånger måste vi minst åka färja för att besöka  
alla öarna och komma tillbaka till fastlandet? 

 

5.3.1. Resultat 
Det var 19 elever (28 %) som löste uppgiften på ett korrekt sätt och 11 elever (16 %) 
som bara lämnade ett felaktigt svar som inte gick att veta orsak till. 

Här infann sig omedelbart ett dilemma vid rättningen. En del elever hade fått fram 
rätt svar, men hade i sina bilder och beskrivningar av hur färjorna gick uppenbarligen 
inte förstått uppgiften. I de fall eleverna hade skrivit/ritat tydliga, men felaktiga, 
lösningar ansåg jag att uppgiften var fel löst. I de fall eleven bara svarat utan lösning 
kunde jag inte veta om eleven gjort rätt eller fel, och uppgiften fick anses vara korrekt 
löst.  

 
Diagram 4 Sammanställning av brister uppgift 3 

De brister hos eleverna som noterades var av två typer, varav många elever noterades 
för båda. I flertalet fall ritade eleverna färjelinjer mellan öar där det inte fanns, de 
missförstod alltså texten och förutsatte samband som inte existerade. Vissa elever 
provade inte flera olika vägar och fick därmed inte fram det minsta antalet gånger man 
skulle åka färja. Båda dessa varianter tyder på brister i Textförståelse. 
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5.4. Uppgift 4 
En bilist håller hastigheten 72km/h när han blir omkörd av en annan bilist med 
hastigheten 90km/h. Den omkörande bilisten ligger i omkörningsfilen så länge 
avståndet mellan bilarna är mindre än 15m. Beräkna omkörningstiden och 
omkörningssträckan, d.v.s. den sträcka som den omkörande bilen ligger i 
omkörningsfilen. Bortse från bilarnas längd. 

5.4.1. Resultat 
Det är 10 elever (15 %) som har löst uppgiften helt korrekt och 21 elever (31 %) som 
lämnat ofullständigt (eller inget) svar. Då denna uppgift är hämtat från Mölleheds 
undersökning för årskurs 9 har jag valt att följa hans lösningsgruppering (Möllehed, 
2001b). I några fall anser jag att den är lite konstig, och det redovisas nedan.  

 
 
Diagram 5 Sammanställning av brister uppgift 4 

De flesta elever har löst uppgiften genom att räkna med den relativa hastigheten hos 
bilarna. Den tydligt största svårigheten, vilket redovisas som en del av övriga fel, har 
varit att använda svt-formeln på ett rätt sätt. Många elever har också blandat enheterna 
och räknat t.ex. 90𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ ∙ 6𝑠𝑠. 

Några elever (12 %) har missat att bilen svänger ut 15m bakom och in 15m framför 
vid omkörningen och således bara räknat på 15m ”extra”. Mölleheds (2001b) 
lösningsförslag grupperar in detta problem som en brist i Verklighetsuppfattning. 
Personligen tror jag att det mest är ett Textförståelseproblem eller ett slarvfel. Men 
eftersom jag utgår från Mölleheds väljer jag att kalla det brist i Verklighetsuppfattning. 
Detta gäller även en elev som räknar hela uppgiften rätt, men får omkörningssträckan 
till 120m, och således missat lägga till 2x15m. Jag tror mer på slarvfel, men använder 
Mölleheds rättningsmall och sätter en brist i verklighetsuppfattning.  

En tydlig brist i verklighetsuppfattning har de elever som svarar att omkörningstiden 
är t.ex. 150s(=2,5min) eller att sträckan är 1875m. Som försvar kanske man kan säga att 
dessa elever inte har körkort ännu, men flertalet har säkert börjat övningsköra i alla fall. 
Det är ju bara på väg med dubbla körbanor man kan köra om så länge!  

Då denna uppgift även fanns med i Mölleheds(2001a) undersökning kan man göra en 
jämförelse av felfördelningen mellan grundskola och gymnasiet, se Diagram 6. 
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Diagram 6 Felfördelning grundskola och gymnasium, uppgift 4 

Även här har jag delat upp Övriga fel i Mölleheds kategorier för att diagrammet ska 
bli lättare att förstå, se bilaga D. Kategorierna finns förklarade i avsnitt 5.1.1, med 
undantag för Samband mellan storheter, vilket är när eleverna har problem med formler. 
I denna uppgift har det yttrat sig genom att svt-formeln används på fel sätt. Denna feltyp 
är mer vanligt förekommande i min undersökning än i Mölleheds. 

5.5. Uppgift 5 
Ett rakt vasstrå står mitt i en kvadratisk damm med 4,0 m sida. Det höjer sig 1,8m över 
vattenytan. Om man sträcker strået mot dammens ena hörn når det precis vattenytan. 
Hur djupt är vattnet i dammens mitt? 

5.5.1. Resultat 
Här var det 3 elever (4,5 %) som löst uppgiften korrekt, 27 elever (40 %) som inte hade 
löst alls och 4 elever (6 %) som löst uppgiften på ett svårbegripligt sätt. 
 

 
 
Diagram 7 Sammanställning av brister uppgift 5 

De flesta elever som försökt lösa uppgiften har förstått att det är Pythagoras sats som 
ska användas, på ett eller annat sätt, men eleverna har svårt att se vilka sidor som hör 
ihop i dammen. Oftast har de räknat ut diagonalen till dammens mitt korrekt, men har 
svårt att se att det är ytterligare en diagonal att beräkna. Att döma av hur många elever 
som löst uppgiften korrekt (4,5 %) och hur många som inte löst den alls (40 %) var den 
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troligen alldeles för svår. Den var dock hämtad ur en lärobok för Matematik A och B. 
Den hade kunnat göras lättare genom att låta dammen vara rund, så hade Pythagoras 
sats endast behövt användas en gång. Den största svårigheten låg troligen i att det var 
två diagonaler att beräkna. 

Flera elever ställer upp samband som inte finns, de använder ingående siffror och 
blandar (brister i textförståelse) och får djupet till t.ex. 4-1,8=2,2m eller 2-1,8=0,2m. 
Denna lösning tyder också på brister i Verklighetsuppfattning.  

Orsaken till att så många som 40 % inte löst uppgiften kan antas bero på brister i 
textförståelse, eleverna vet inte vad som frågas efter. Orsaken kan också bero på 
bristande motivation, både till matematik som ämne och till ”extra prov” som företeelse. 
Sammanställningen i Diagram 7 blir ganska missvisande eftersom det är så många 
elever som inte löst uppgiften alls.  

Under Övriga fel finns ett fåtal elever (6st) som har felaktigheter vid 
ekvationslösning eller problem med att använda kvadreringsregler. 

5.6. Uppgift 6 
Per och Lisa bor olika långt från sin skola. Båda cyklar först till samma busshållplats. 
När Pelle står och väntar på bussen har han cyklat en fjärdedel av hela sin skolväg. Lisa 
har, när hon kommer till busshållplatsen, cyklat två sjundedelar av hela sin skolväg. 

a. Vem har längst till skolan? 
b. Hur stor är skillnaden i skolväg? 

5.6.1. Resultat 
Denna uppgift blev långt mer komplicerad att rätta och bestämma brister i än jag 
någonsin kunnat ana. De flesta elever löste uppgiften genom att jämföra att Lisa cyklat 
2/7 och Per ¼ av sin sträcka. Då 2/7 är mer än ¼ hade alltså Lisa längst till skolan. 
Svaret är i och för sig korrekt, men resonemanget fel. Det är bara genom att jämföra hur 
lång sträcka de åker buss, den är ju gemensam, som man kan ge en korrekt motivation 
till sin lösning. Eftersom en del elever svarat ”Lisa” utan motivation delar jag upp 
lösningarna i rätt med korrekt lösning, rätt med fel lösning och rätt utan lösning. Då det 
endast var 3 elever som svarade rätt utan motivation blir resultatet ändå inte så 
missvisande.  Att uppgiften bestod i två delar gjorde inte rättandet lättare. 
Sammanställning av den del som frågade efter skillnaden i skolväg redovisas i  
Diagram 9. 

Det är 9 elever (13 %) som löst uppgiften korrekt, 19 elever (28 %) har fått rätt svar 
men med fel motivation, 5 elever (7 %) har inte löst uppgiften alls och 31 elever (46 %) 
som löst fel. Av de elever som svarat fel har många endast skrivit svar utan motivation, 
så dessa lösningar går inte att gruppera in under någon speciell brist. 

 
Diagram 8 Sammanställning av brister uppgift 6a 
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Diagram 9 Sammanställning av brister uppgift 6b 

Den vanligaste svårigheten i både a och b-delen av uppgiften har sorterats in under 
brister i Textförståelse. Eleverna jämför de bråktal som finns utan att sätta dem i rätt 
relation till varandra och det enda som är gemensamt, nämligen sträckan de åker buss. I 
b-delen där skillnaden i skolväg ska beräknas verkar eleverna generellt sett ha svårt att 
tänka sig sträckorna som en relation till varandra. De flesta har svarat i procent eller i 
bråkform, men inte angivit relationen till den andra personens skolväg. 

Någon elev räknar på en antagen sträcka, men missar när hon anger sitt svar att 
sträckan är något de själva antagit, och svarar därför i meter istället för att ange svaret 
som en del av en antagen sträcka. En annan elev anger i båda uppgifterna att hon inte 
ser något gemensamt att räkna på, och visar en tydlig brist i Textförståelse.  

De få Övriga fel som noterats är räknefel (bråktal) och slarvfel (svarar på fel fråga 
eller skriver av egna siffror fel) 

5.7. Uppgift 7 
Vatten hälls i ett kar genom fyra rör. Det första röret fyller karet på 1 dygn, det andra på 
2 dygn, det tredje på 3 dygn och det fjärde på 4 dygn. Hur lång tid tar det att fylla karet 
om alla rören är öppna samtidigt?   

5.7.1. Resultat 
Det är 15 elever (22 %) som löst uppgiften korrekt och 17 elever (25 %) som inte löst 
den alls. Åtta elever har gjort lite alternativa lösningar (bilder, uppskattningar) där de får 
fram svaret till ett ungefärligt värde (1/2) dygn. Jag hade tänkt mig en mer exakt lösning 
(11,52 timmar) men metoderna är intressanta. Ibland är man inte intresserad av ett exakt 
svar utan en uppskattning. Tre exempel på dessa lösningar finns i Figur 1, Figur 2 och 
Figur 3.  
 

6

0

0

0

0

40

Övriga fel

Matematiska begrepp

Verklighetsuppfattning

Konstans

Proportionalitet

Textförståelse

Antal korrekta lösningar är 2 och ofullständiga 19 st



19 

 
 
Diagram 10 Sammanställning av brister uppgift 7 

Nedan följer tre exempel på ungefärliga beräkningar, vilka har varit svåra att 
bestämma eventuella brister i. 

 
Figur 1 Exempel 1 ungefärliga beräkningar 

Eleven har i Figur 1 räknat på ett flöde (med antagna värden), och har sett att totala 
flödet blir ungefär dubbelt så stort som de i rör 1. Hon drar då slutsatsen att det går 
dubbelt så fort att fylla karet om alla rör är öppna, d.v.s. ½ dygn.  

 

 
Figur 2 Exempel 2 ungefärliga beräkningar 

Eleven har i Figur 2 räknat ihop hur mycket av karet varje del av röret fyller på 1 
dygn. Det blev 2,08 kar. Eleven drar då slutsatsen att det går 2 gånger så snabbt, d.v.s. 
½ dygn. Ett avrundningsfel eller oklarhet i hur noga jag vill att man ska svara.  
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Figur 3 Exempel 3 ungefärliga beräkningar 

 Eleven har i Figur 3 ritat en bild för att åskådliggöra sina beräkningar. Hon kommer 
fram till att det är mindre än ½ dygn, men kan inte räkna ut något värde. 

De vanligaste felen i lösningen av uppgift 7 är att eleverna verkar hitta på samband 
som inte finns, brister i Textförståelsen. I vissa av fallen kan man tänka sig att de har 
någon slags strategi för räknandet, men i några fall verkar de bara ha blandat siffrorna 
lite på måfå.  

Några elever (6 %) har, förutom att de förutsätter samband som inte finns, också 
brister i verklighetsuppfattningen då de svarar att det tar längre tid att fylla karet när alla 
kranar är på än det gör för en kran. De reflekterar inte över sitt svar. 

Övriga fel har varit bråkräkningsfel, slarvfel då eleven svarat på annat men jag har 
även sorterat in avrundningsfel när svaret avrundats till ½ dygn här.  

5.8. Uppgift 8 
Heidi och Peter går på en vandring till en lägerplats uppe bland bergen. På en skylt nere 
i byn står det att det tar 2 timmar och 55 minuter att gå till lägerplatsen. De startar från 
byn klockan 12.00. Klockan 13.00 tar de sin första rast och läser nu på en annan skylt 
att det härifrån bara tar 1 timme och 15 minuter att gå till lägerplatsen. Efter 15 minuters 
rast fortsätter de med samma fart som tidigare och utan fler raster. Hur dags kommer de 
fram till lägerplatsen? 
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5.8.1. Resultat 
På denna uppgift var det 13 elever (19 %) som löste korrekt och 26 elever (39 %) som 
inte löste, svarade fel utan lösning eller hade en väldigt svårbegriplig lösning. 

 

 

Diagram 11 Sammanställning av brister uppgift 8 

Den vanligaste bristen är Matematiska begrepp, där eleverna har förutsatt samband 
som inte finns. De har i de flesta fall förstått att det är proportionalitet som efterfrågas, 
men de har använt fel tal. Vid första genomgången tyckte jag det såg ut som flertalet 
elever bara ”bollat” med siffrorna utan strategi, men vid en andra genomgång verkar de 
flesta försökt använda samband som inte finns, d.v.s. en brist i de matematiska 
begreppen.  

Den brist jag trodde mig kunna hitta med denna uppgift har 13 % av eleverna 
uppvisat, nämligen brister i proportionellt tänkande. Somliga av dem räknar med en 
konstant differens, d.v.s. att på första sträckan ”vinner” de 40 min och därför minskas 
tiden på andra sträckan med 40 min också. Andra elever räknar inte om tiden för sträcka 
två alls.  

Övriga fel har varit korrekta lösningar men där t.ex. 1 timme omvandlats till 100 
minuter, d.v.s. enkla slarvfel. 
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6. Analys 
Nedan följer en sammanställning av de brister jag funnit hos eleverna vid lösandet av de 
åtta uppgifterna. Som man kan se av diagrammet är den största svårigheten 
textförståelse följt av matematiska begrepp och verklighetsuppfattning. Dessa faktorer 
trodde jag mig finna i alla uppgifter och de har därmed en hög frekvens. De faktorer 
som flera av uppgifterna var tänkta att testa, nämligen Proportionalitet och Konstans, är 
inte så vanligt förekommande. Om det tyder på ett dåligt val av uppgifter eller generellt 
sett duktiga elever i undersökningen är svårt att säga.  

 
Diagram 12 Sammanställning av brister i de åtta uppgifterna 

 
Övriga fel som förekommit i varierad grad i de olika uppgifterna är slarvfel (skrivit 

av fel, räknat fel, svarat på fel fråga), diverse räknefel (problem med att lösa ekvationer, 
kvadreringsregler, bråktals hantering), problem med sambanden mellan både enheter 
och storheter (främst svt-formeln) och att eleverna löser uppgifter genom att mäta i en 
skissartad figur. 

6.1. Textförståelse 
Detta är den vanligaste orsaken till att eleverna misslyckas med uppgiften, de förstår 
inte vad som frågas efter. Oftast har det yttrat sig genom att eleverna blandar de 
ingående siffrorna utan strategi för att få fram ett svar. Eleverna tolkar i uppgift 1 texten 
som att det är vedtränas kapade längd som kommer förändras när man staplar om 
högen. Denna missuppfattning kan delvis bottna i att ordet längd förekommer i två olika 
betydelser, dels vedtränas kapade längd och dels själva stapelns längd (kunde eventuellt 
ha betecknats bredd). Detta stämmer väl överens med det som Malmer(1990) skriver att 
det ofta är brister i språket som gör att elever inte kan lösa uppgifterna. Denna 
missuppfattning förekom dock inte alls i Mölleheds undersökning utan verkar ha 
tillkommit på mina gymnasieelever. (kanske till följd av en något missvisande bild) 
Uppgifterna var medvetet valda att vara ganska mycket text, just för att testa 
textförståelsen. Då eleverna i undersökningen går Naturvetenskaps- och 
Teknikprogrammet är de troligen ganska vana vid att läsa längre texter. Flertalet har 
ändå haft problem just med Pólyas första steg i problemlösning, att förstå problemet 
(Polya, 1970). Och då de inte förstått problemet kan de inte heller gå vidare i steg två 
och göra upp en plan för hur problemet ska lösas.  

Som Ahlberg(2001) skriver är det mycket formuleringen av problemuppgiften som 
avgör hur svår den är. Vissa av uppgifterna, t.ex. uppgift 3 och 6, hade många ord och 
påståenden vilket verkade varit svårt. Även uppgifterna 4 och 8 hade mycket text, men 
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här verkade eleverna ändå ha haft lättare att förstå vad uppgiften gick ut på. Kanske var 
de mer verklighetsnära eller av rutinkaraktär. 

6.2. Matematiska begrepp 
Den har främst yttrat sig i att eleverna har använt sig av samband som inte finns. 
Skillnaden mellan att eleverna inte förstått uppgiften och blandat siffror utan strategi 
och att de skapar egna samband är hårfin. Formler verkar vara svårt för många elever, 
och utan förståelse av dem skapar de istället egna samband när minnet sviker 
(Nämnaren, 1995a). Som Möllehed(2001a) skriver måste eleverna förutom den rena 
textförståelsen även vara bekant med ord och matematiska uttryck, vilket verkar ha 
skapat problem för vissa elever. En elev skriver att hon vet att det är Pythagoras sats 
men att hon glömt hur man gör. Även Ryve(2006) menar att en elev med stor 
begreppsförståelse inte behöver lära sig så mycket utantill utan ser och förstår 
sammanhangen, en kompetens som dessa elever verkar sakna. 

6.3. Verklighetsuppfattning 
Denna brist yttrar sig som att eleven inte gör en korrekt bild av de fakta som ingår i 
uppgiften och därmed inte kan lösa den korrekt. Bristen har främst visat sig i uppgift 4, 
5 och 7. I uppgift 4 där eleverna skulle beräkna en omkörningstid och sträcka har många 
missat att bilen kör ut 15m bakom och 15m framför, enligt Mölleheds lösningar en brist 
i verklighetsuppfattning. I uppgift 5 där djupet på en damm beräknas yttrar sig brister i 
verklighetsuppfattning som att eleverna inte förstår det tredimensionella i dammen. 

I andra fall är elevernas svar helt orimliga, t.ex. svarar de i uppgift 4 en 
omkörningstid på 150s och sträcka 1875m. I uppgift 7 där en kran fyller ett kar har flera 
elever svarat tider som är längre än vad det tar för en kran att fylla karet. Eleverna följer 
till viss del Pólyas(1970) problemlösningsfaser på så sätt att de förstår problemet, men 
när det gäller att till sist se tillbaka på sin lösning misslyckas många. De saknar det 
matematiskt-logiska resonemanget vilket ingår som en del i Ryves(2006) 
kategoriserande av ett matematiskt kunnande. De saknar också räknefärdighet då de inte 
kan bedöma rimligheten i sitt svar (Ryve, 2006). Möllehed (2001a) menar att det kan 
vara svårt för eleverna med deras begränsade erfarenhet att avgöra vad som är realistiskt 
eller inte, men de borde i vissa fall reflektera mer. På uppgifterna i min undersökning 
där eleverna svarat orimliga svar är det så pass uppenbart att de borde de kunnat inse 
detta. 

6.4. Proportionalitet 
Detta var en brist jag förväntade mig att finna i fler uppgifter än vad jag gjorde. 
Uppgifterna 2, 4, 6 och 8 var tänkta att testa detta, men bristen uppvisades endast av 9 
elever (13 %) på uppgift 8. Detta tyder på att gymnasieelever på matematikintensiva 
program har en stor förmåga att tänka proportionellt.  

6.5. Konstans 
Här förväntade jag mig att eleverna skulle uppvisa denna brist i uppgift 1 (vedhögen) 
och uppgift 7 (kranar som fyller ett kar). I min undersökning var det endast ett fåtal 
elever som uppvisade denna problematik i uppgiften med vedhögen.   
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1. Resultat- och metoddiskussion 
Syftet med mitt examensarbete har varit att studera vilka faktorer och brister som spelar 
roll vid gymnasieelevers problemlösning. Eftersom uppgifterna i min undersökning inte 
är exakt samma som i Mölleheds, och inte heller elevunderlaget, kan man inte jämföra 
om eleverna har samma svårigheter, eller om de förekommer i högre eller lägre grad. 
Man kan däremot se hur svårigheterna förhåller sig till varandra. I så gott som alla 
uppgifter verkar eleverna haft problem med att förstå vad som frågas efter. Det har 
yttrat sig både i att de missförstår texten och skapar egna matematiska samband. När 
eleverna skapar egna samband beror det på att de inte förstår vad uppgiften går ut på 
eller att de har en felaktig verklighetsuppfattning. Begreppsförståelse är alltså en viktig 
kompetens i det matematiska kunnandet.  

Två av uppgifter var samma i de båda undersökningarna. Eftersom elevurvalet inte 
var lika kan man inte jämföra resultatet rakt av. Vad man kan se är att eleverna i min 
undersökning på uppgift 4 har uppenbara problem att hantera enheter och storheter. Det 
är 19,4% av eleverna i min undersökning som har problem med svt-formeln i uppgift 4, 
men endast 12 % av Mölleheds årskurs 9 elever. Eftersom urvalet av elever som gjort 
provet är så skilt mellan min och Mölleheds undersökning kan man inte jämföra 
resultaten rakt av, men man kan se en tendens att gymnasieeleverna i alla fall inte har 
lättare med svt-formeln än eleverna i år 9. Ett sätt att komma på vilket räknesätt som ska 
användas är att studera enheterna (Möllehed, 2001a). Det är oroande att elever på 
Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet inte verkar ha denna kunskap om hur formler 
och enheter hänger samman. Kanske har de trots ålder och studieinriktning inte fått 
förståelsen för hur formler hänger samman (Nämnaren, 1995a). Dock kan motivationen, 
som av Ryve(2006) anges vara en viktig kompetens vid problemlösning, antas vara 
högre hos eleverna på de studieförberedandeprogrammen på gymnasiet, och därmed kan 
man få ett ganska rättvisande resultat av vilka de reella bristerna hos eleverna är. Det är 
svårt att motivera eleverna att göra sitt bästa på ett ”extraprov” och därmed är det också 
svårt att bestämma om brister och svårigheter som uppvisats beror av okunskap eller 
brist på motivation.  

Då data samlats in på samma sätt i alla tre klasser genom att eleverna fått göra ett 
skriftligt prov, med samma skriftliga instruktion, kan mätnoggrannheten anses vara hög. 
I Mölleheds undersökning hade vissa lärare fått frågor från eleverna på vissa uppgifter, 
och det kan, beroende på hur läraren svarade, ha påverkat resultatet (Möllehed, 2001a). 
Så är inte fallet i min undersökning, den enda fråga som kom upp var om Per och Pelle i 
uppgift 6 var samma person. (Ett skrivfel från min sida)  

Urvalet av uppgifter har påverkat resultatet, vissa sorters problem kan man inte hitta i 
alla typer av uppgifter. Jag har aktivt ”sökt” efter vissa svårigheter genom urvalet av 
uppgifter, men vid min analys har jag försökt hålla mig neutral genom att så mycket 
som möjligt använda Mölleheds lösningsbilaga(2001b) och jämfört hur han grupperat 
liknande uppgifter. En fördel vid hanterandet av lösningar har varit att jag inte känner 
eleverna och inte har några förutfattade meningar om deras matematik kunskaper. Om 
så vore fallet hade det t.ex. varit lätt att sätta slarvfel (uppmärksamhetsfel) på elev 1 för 
jag vet att hon egentligen kan, men sätta en annan etikett på samma sorts fel hos elev 2 
om jag vet att hon inte kan. En nackdel med att inte känna eleverna kan vara att de inte 
gör sitt bästa, för provet påverkar inte betyget i alla fall. Jag försökte motverka detta 
genom att besöka alla klasser när de gjorde provet för att de åtminstone skulle få ett 
ansikte på mig. Den ganska stora bristen i Verklighetsuppfattning, där eleverna inte 
kontrollerat sina svar tillräckligt noga för att inse orimligheten i dem, beror säkert till 
viss del på att provet inte var ”på riktigt”.  
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Ett problem när elever angriper ett problem är att fokus för uppmärksamheten inte är 
problemet i sig utan vad man tror läraren förväntar sig. (Laurillard, 1986) Här kan jag 
ha haft en fördel genom att de inte kände mig och inte hade några förutfattade meningar 
om vad jag var ute efter, eller att det var någon riktig koppling till kursen de läste. 

7.2. Slutsatser och reflektioner 
Oavsett vad man väljer att kalla sina faktorer kan man se att många elever har problem 
med förståelse av vad som ska göras och att de därmed konstruerar egna samband. 
Kanske beror det på ovana vid problemlösningsuppgifter? En lärare antydde att eleverna 
i årskurs 3 kunde förväntas ha bättre resultat för att de var mer vana. För vissa elever 
handlar det inte bara om vana utan även om ett intresse och en förmåga, de matematiska 
kompetenser Ryve(2006) talar om. En elev i årskurs 3 skrev enligt läraren mer 
matematik under denna lektion än hon hittills gjort under hela terminen. En positiv 
effekt som borde tas tillvara på mer i undervisningen. Generellt sett var eleverna i 
årskurs 3 mer noga och engagerade i att lösa uppgifterna, för vissa tog tiden (60min) 
slut innan uppgifterna var lösta. Generellt sett verkar tjejerna vara mer seriösa i lösandet 
av uppgifterna än killarna. Om det beror på personliga egenskaper eller mognad är svårt 
att säga. Det var fler elever (91 %) i årskurs 3 som ville få lösningsförslag och resultat 
skickade till sig än i årskurs 1 (7 %) och 2 (10 %). Detta tyder på ett större engagemang. 

Många elever löser uppgifterna genom att anta värden istället för att ställa upp en 
ekvation. Givetvis blir svaret detsamma, men man borde kunna kräva lite mer generella 
uträkningsmetoder av eleverna, i alla fall i årskurs 3 på ett studieförberedande program. 

Förvånansvärt många elever verkar inte reflektera över sitt resultat utan accepterar 
utan vidare helt orimliga svar. Många uppgifter i läroböckerna är av rutinkaraktär utan 
koppling till verkligheten och eleverna saknar därför vanan att fundera över rimligheten 
i sina beräkningar. Av egen erfarenhet och genom VFU perioder vet jag att många av 
eleverna tycker att matematiklektionerna går ut på att räkna så många uppgifter som 
möjligt, och bara man fått samma svar som i facit är man nöjd.  

En intressant lösning i uppgift 7 är grafisk, se Figur 18. Denna lösning är inte helt 
”matematiskt rätt”, men jättebra. Det är bra att kunna ställa upp och uttrycka sig på 
olika sätt och det är inte alltid man behöver ett exakt svar. Denna elev har en mycket 
större matematisk förmåga än de elever som försökt ställa upp korrekta formler, men 
fått helt orimliga svar som de utan vidare accepterat. Några elever har genom olika 
metoder kommit fram till ett ungefärligt värde på uppgift 7. Den enda bristen i så fall är 
att göra onödiga avrundningar. Istället visar några av dessa elever, som använt sig av 
bilder och tabeller, prov på god begreppsförståelse och problemlösningsförmåga, då de 
kan representera, d.v.s. uttrycka, och lösa problem på olika sätt. (Ryve, 2006) 

Trots uppmaningen att skriva tydligt och motivera är det (som vanligt) svårt att följa 
elevernas tankebanor och se hur de löst uppgifterna. Eleverna verkar inte vara vana att 
skriva tydligt och motivera sina lösningar. De verkar också ha svårt att själva tyda vad 
de skrivit, då många skrivit av sina egna tal fel.  

Analysen och grupperingen av lösningar är gjord enligt Mölleheds (2001a) 
benämningar av brister och enligt hans definitioner. I vissa fall känns denna gruppering 
lite konstlad. Detta visar tydligt på komplexiteten i att analysera elevers lösningar och 
försöka förstå vari problemet ligger, och hur olika man ser på samma sak. 

Jag har vid analysen av elevlösningarna funnit andra faktorer än de jag sökte efter, 
vilka har grupperats in under Övriga fel. Då denna kategori blev ganska stor (68 fel) kan 
man fundera på om delar av dessa fel också kan bero på någon av de eftersökta 
faktorerna, men att de har yttrat sig på ett annat sätt. Man kan också fundera på om 
dessa övriga fel beror på rena matematiska brister. En stor del av Övriga fel är 
uppmärksamhetsproblem, ca 27%. Eleverna har i dessa fall inte svarat på hela frågan då 
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den varit tvådelad, eller har gjort något uppenbart svarvfel t.ex. satt 1h=100min. I 16% 
av Övriga fel fallen har eleverna avrundat onödigt mycket. I uppgift 1 missförstår några 
elever (4%) hur uppgiften ska lösas, och de räknar vedträna. Detta kan möjligtvis vara 
ett tecken på Textförståelse, men har sorterats in under Övriga fel eftersom det inte är 
uppenbart att så är fallet. Flera av eleverna, 31%, har haft rena matematiska svårigheter 
att hantera storheter och enheter. I uppgift 4 skulle sträckor och tider beräknas med 
s=vt, och där har flera elever misslyckats med att använda formeln rätt. De har också 
blandat km/h med sekunder vid beräkningarna. Matematiska brister av annan karaktär 
har även visat sig då elever haft problem med kvadreringsregler, bråkräkning och att 
använda sig av Pythagoras sats. Det är 23% av Övriga fel-fallen som beror på detta. Att 
flera elever har problem med kvadreringsregler beror troligen på att de förlitar sig på 
minnet. Det är ju mycket enkelt att kontrollera om regeln man minns är sann genom att 
ställa upp sitt uttryck utan kvadraten på parentesen, (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏). Och en 
sådan förenkling av ett uttryck bör eleverna klara av. 

Slutsatserna blir då att omkring 54%, eller 37 stycken, av de felaktiga lösningarna 
har en klar koppling till brister i matematiken. Många av de Övriga felen är slarvfel och 
att endast 4% av de övriga felen skulle kunna ha koppling till någon av de eftersökta 
faktorerna, nämligen Textförståelse.  

7.3. Förbättringar 
Några av uppgifterna var lite otydligt formulerade, t.ex. bilden i uppgift 1 hade en del 
missförstått. Sedan var det någon som undrade om Per och Pelle var samma person i 
uppgift 6. Det var fel från min sida, men det verkar inte vara så många som haft 
problem med detta. 

Uppgifterna i provet granskades av en lärare innan genomförandet. Ändå verkar 
uppgifterna generellt sett varit i svåraste laget. Jag borde försökt låta någon elev göra 
provet före undersökningen för att eventuellt ändra vissa uppgifter, även om det är svårt 
att hitta ”rätt” elev att testa på. Mycket av matematik och problemlösning handlar om 
motivation. Det är därför väldigt svårt att göra uppgifter som passar alla och testar det 
man vill. Eftersom alla elever är på olika nivåer, både rent matematiskt och kognitivt, 
kan något som är ett problem för en elev vara en uppgift av rutinkaraktär för en annan. 
(Björkqvist, 2001; Hagland, Hedrén, & Taflin, 2005 ;Malmer, 1990) I uppgift 5 borde 
dammen med strået i varit rund istället för kvadratisk. Nu behövde eleverna använda sig 
av Pythagoras sats två gånger, och det blev för mycket för vissa av dem. Denna uppgift 
var satt som en VG-uppgift i ”Nya Delta A&B”. En elev i årskurs 3 har på uppgift 1 
med vedhögen räknat tre hela A4-sidor med olika varianter och försökt bevisa sitt svar. 
För denna elev var provet för enkelt, så hon såg inte den rätta lösningen utan 
komplicerade räknandet mer än nödvändigt.  

Eftersom jag valde ut textförståelse som en brist att leta efter valde jag medvetet 
uppgifter med lite mer text i. Efter lektionen när jag talade med en elev om vad hon 
tyckte insåg jag att testet slog oerhört fel mot elever med språkproblem. Just denna elev 
var utbytesstudent och hade stora problem med texten. Hade jag vetat om det kunde hon 
fått uppgifterna på engelska. Även elever med dyslexi missgynnas. I en egen 
klassrumssituation måste jag som lärare ta hänsyn till dessa svårigheter och ge eleven 
rätt hjälpmedel så språket i sig inte är problemet. Som en elev under en annan VFU-
period uttryckte det: ”Uppgifterna är egentligen inte så svåra att räkna ut, bara man har 
förstått vad det står”. Återigen är det ofta förståelsen som ligger till grund för eventuella 
svårigheter hos eleverna. Detta måste man öva på att lära sig genom att läsa 
matematiska texter och ta ut de viktiga delarna ur dem. 

Att man inte uppfattar text på samma sätt blir uppenbart när en lärare funderar på om 
Per och Lisa (uppgift 7) går på samma skola, vilket jag tycker framgår ganska tydligt. 
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Samma lärare funderar också på uppgift 1 med vedstapeln, hur det egentligen blir med 
tomrummet mellan vedträna om man staplar om. Så alla tänker vi på olika sätt, vilket 
gör det svårt att välja uppgifter och sedan analysera vilka brister som finns hos eleverna.  

Uppgifter med endast två alternativ som svar (uppgift 7 med Per eller Lisa) var svår 
att rätta eftersom flera fått fram ”Lisa” men på fel sätt. Eller de som bara skrivit ett svar, 
hur hade de tänkt? Samma gäller uppgift 3 med färjelinjerna där många gissat rätt eller 
svarat rätt men gjort på fel sätt. Dessa förbättringar kanske jag kunde insett om jag 
provat på några elever i förväg.  

7.4. Lärdomar 
Att arbeta med problemlösning och elevernas svårigheter har varit oerhört intressant, 
spännande och lärorikt. Det är ofta man lite schablonmässigt tänker om elever att de har 
dåliga matematiska kunskaper när de misslyckas, men så är det inte alltid. När jag 
studerat elevernas lösningar ser jag tydligt hur olika eleverna tänker, och inte minst 
skillnaden mot hur jag själv tänker.  Jag inser hur viktigt det är med variation i 
undervisningen, att se till elevernas olika intressen och förutsättningar, samt att ge dem 
redskap att hantera olika uppgifter på olika sätt. Många uppgifter i läroböckerna 
poängterar fakta och färdighet genom mängdträning av uppgifter vilket är mycket 
viktigt. Men för en bred matematisk kunskap behövs även en stor förståelse att kunna 
tillämpa sina kunskaper i olika sammanhang. Det är viktigt för mig som blivande lärare 
att förstå att det inte bara är själva matematiken som kan vara svår. Det är lätt som 
matematikintresserad lärare att bli hemmablind och tro att alla tycker att det är lika kul 
som jag själv gör. Löwing och Kilborn (2002) kritiserar till och med läroplanerna i 
Matematik och menar att den definitionen på problemlösning som finns där medför att 
det endast är en liten grupp begåvade elever som har glädje och utmaning i 
verksamheten. För övriga elever blir det en belastning, och att vi som lärare måste sansa 
oss så inte vår stora entusiasm skapar ännu fler svårigheter för dem. En utmaning är att 
alltså att genom uppgifter på rätt nivå skapa den motivation som krävs för att engagera 
sig i matematiken så eleverna sedan själva kan förstå behovet av kunskap och få en 
tillfredställelse i att förstå sammanhangen. Så avslutningsvis ett citat ur en bok av 
Hagland m.fl. med en motivering om varför problemlösning behövs i undervisningen:  

 
Vi tror att alla elever, ja faktiskt även lärare, behöver uppleva 
omväxling i undervisningen, ett varierande arbetssätt (…) Vi 
tror att lämpligt upplagd problemlösning kan vara ett sätt att få 
till stånd just variation och arbetsglädje   
(Hagland, Hedrén, & Taflin, 2005, s. 7) 
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9. Bilagor 
 

A. Utdrag ur Läroplan, Lpf94, samt Kursplan för Matematik A. 
 
Ur Skolans uppdrag i läroplanen för de frivilliga skolformerna: 
 
Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 

arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. (Skolverket, 
2006, s. 6) 

 
Ur kursplanen för Matematik A: 
 
Eleven skall  

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 
vardagsliv och vald studieinriktning. 

kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som 
krävs för problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen. 

 (Skolverket, 2000) 
 
Ur Läroplanens Mål att sträva mot: 
 
Eleven kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva 

antaganden och lösa problem 
– reflektera över erfarenheter 
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
– lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, 
(…)  

kan använda kunskaper som redskap för att formulera och pröva hypoteser 
och lösa problem 

 (Skolverket, 2006, s. 9) 
 
Från Läroplanens Mål att uppnå: 
 
Kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse 
för yrkes- och vardagsliv 
 (Skolverket, 2006, s. 10) 
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B. Information och Uppgifterna till eleverna 
 

 
 
 

Hej NV/TE06-08 ! 
 

Jag heter Elin och läser till gymnasielärare i Matte & Data på Växjö Universitet.  
Jag skriver nu ett examensarbete om problemlösning i Matematik,  

och det är här DU kommer in. 
   

Jag hoppas du vill hjälpa mej med detta genom att lösa några uppgifter.  
Dina lösningar av uppgifterna kommer att hanteras anonymt i undersökningen,  

och man kommer inte heller veta vilken skola de kommer ifrån. 
 
 

• Skriv namn och klass på lösningarna. (Det är inget jag redovisar i mitt arbete) 

Några instruktioner: 
 

 
• Skriv tydligt så jag kan se hur du har tänkt. Sudda helst inte om du gör fel utan 

stryk ett streck över det som var fel. 
 
• Rita gärna figurer så jag förstår eventuella beteckningar som införs.  

 
• Miniräknare är tillåtet. 

 
• Vill du veta ditt resultat och få lösningsförslag så skriv din email-adress (tydligt)  

så skickar jag det. 
 

• Om du hoppar över någon uppgift, skriv gärna varför (för svårt, hann inte, 
förstod inte, osv.) 

 
 

Tack för hjälpen och Lycka Till !! 
 

 
 
1. En famn ved kan staplas som bilden visar. Vedträna är 60cm långa, och vedstapeln 

är 2m lång och 2m hög. Vedstapeln flyttas och lägges upp på nytt, men längden blir 
nu 2,8m. Hur hög är vedstapeln?  

 
 

 
 

 
 
 

2m 

2m 

60cm 
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2. Sara har en rektangulär altan i sin trädgård. Hon bestämmer sig för att förstora den 
genom att öka både dess längd och dess bredd med 10 %. Med hur många procent 
kommer altanens area då att öka? 

 
3. Vi ska åka färja och besöka de fem öarna A, B, C, D och E.  

Vi startar från fastlandet. Från fastlandet går det  
direktfärja till öarna A, B och C. Det finns också färjor  
mellan A och B, mellan A och C och mellan A och D.  

Dessutom går det färja mellan D och E.  
Hur många gånger måste vi minst åka färja för att besöka  
alla öarna och komma tillbaka till fastlandet? 

 
4. En bilist håller hastigheten 72km/h när han blir omkörd av en annan bilist med 

hastigheten 90km/h. Den omkörande bilisten ligger i omkörningsfilen så länge 
avståndet mellan bilarna är mindre än 15m. Beräkna omkörningstiden och 
omkörningssträckan, d.v.s. den sträcka som den omkörande bilen ligger i 
omkörningsfilen. Bortse från bilarnas längd. 

 
5. Ett rakt vasstrå står mitt i en kvadratisk damm med 4,0 m sida. Det höjer sig 1,8m 

över vattenytan. Om man sträcker strået mot dammens ena hörn når det precis 
vattenytan. Hur djupt är vattnet i dammens mitt? 

 
6. Per och Lisa bor olika långt från sin skola. Båda cyklar först till samma 

busshållplats. När Pelle står och väntar på bussen har han cyklat en fjärdedel av hela 
sin skolväg. Lisa har, när hon kommer till busshållplatsen, cyklat två sjundedelar av 
hela sin skolväg. 

c. Vem har längst till skolan? 
d. Hur stor är skillnaden i skolväg? 

 
7. Vatten hälls i ett kar genom fyra rör. Det första röret fyller karet på 1 dygn, det 

andra på 2 dygn, det tredje på 3 dygn och det fjärde på 4 dygn. Hur lång tid tar det 
att fylla karet om alla rören är öppna samtidigt?   

 
8. Heidi och Peter går på en vandring till en lägerplats uppe bland bergen. På en skylt 

nere i byn står det att det tar 2 timmar och 55 minuter att gå till lägerplatsen. De 
startar från byn klockan 12.00. Klockan 13.00 tar de sin första rast och läser nu på 
en annan skylt att det härifrån bara tar 1 timme och 15 minuter att gå till 
lägerplatsen. Efter 15 minuters rast fortsätter de med samma fart som tidigare och 
utan fler raster. Hur dags kommer de fram till lägerplatsen? 
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C. Referenslista för problemlösningsuppgifterna 
 
 

Uppgift nr Källa 
1 Möllehed(2001a), Problemlösning i Matematik. Uppgift nr 2 för årskurs 9, 

s.195 
2 Kängurutävling, Cadet-Gy (för kurs A) 2004, nr 8, hämtad 080928 på 

http://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2004/Cgy2004problem.pdf  

3 Kängurutävling, Cadet-Gy (för kurs A) 2008, nr 9, hämtad 080928 på 
http://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2008/webb/gycadet_uppg08.pdf 
Finns även i Cadet tävlingen för år 8-9 

4 Möllehed(2001a), Problemlösning i Matematik. Uppgift nr 19 för årskurs 
9, s.196 

5 Nya Delta matematik kurs A och B (Björup, Körner, Oscarsson, & 
Sandhall, 2000), uppgift 8129, s.246. 

6 Rika matematiska problem (Hagland, Hedrén, & Taflin, 2005), s.176. 

7 Rika matematiska problem (Hagland, Hedrén, & Taflin, 2005), s.125 

8 Kängurutävling, Cadet-Gy (för kurs A) 2008, nr 22, hämtad 080928 på 
http://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2008/webb/gycadet_uppg08.pdf 

 
Kommentar: 
Kängurutävlingen är en tävling för alla elever, inte bara elit. Den har initierats i 

Sverige av SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning. Den genomförs i 
samarbete med NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning och med stöd av 
Myndigheten för Skolutveckling. Uppgifterna är till stor del hämtade ur Gymnasiets 
Cadet, vilken är för elever som läser kurs A.  

 
 

  

http://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2004/Cgy2004problem.pdf�
http://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2008/webb/gycadet_uppg08.pdf�
http://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2008/webb/gycadet_uppg08.pdf�
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D. Lösningsförslag och uppdelning i bristfaktorer 
För att kunna göra en jämförelse av felfördelningen mot Mölleheds undersökning har 

övriga fel även fått Mölleheds kategorier satta inom parentes. Detta gäller enbart de 
gemensamma uppgifterna, d.v.s. uppgift 1 och 4. I övrigt redovisas endast de 
felkategorier undersökningen utreder, med övriga feltyper benämnda som Övriga Fel. 

 

Uppgift 1  
 

En famn ved kan staplas som bilden visar. Vedträna är 60cm långa, och vedstapeln är 
2m lång och 2m hög. Vedstapeln flyttas och lägges upp på nytt, men längden blir nu 
2,8m. Hur hög är vedstapeln?  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Lösningsförslag/ beskrivning av metod Svårighet Frekvens 

1A.  Korrekt svar, med eller utan motivation. 
(en elev har räknat på djupet 6m istället 
för 60cm, men har varit konsekvent så 
svaret blev rätt. Hur ska man tolka detta?) 

- 34/67  

1B.  Slarvfel t.ex. räknar eleven rätt 
ursprungsvolym (2*2*0,6) men glömmer 
0,6m när nya höjden räknas ut, andra 
elever gör räknefel (2*2*0,6=2,7 istället 
för 2,4) 

Övrigt 
(Uppmärksamhetsfel) 

5/67 

1C.  Ej svar (ibland motiverat med hann ej, 
förstår ej, några har börjat räkna men inte 
klart, ”du skrev svaret i texten”) 

- 5/67  

1D.  2-0,8=1,2m. Eleverna har tänkt att den 
längd som blir större måste man dra bort 
från höjden. Konstant omkrets 

Konstans  5/67  

1E.  Eleverna har missförstått texten/bilden, 
tror att det är vedtränas längd (60cm) som 
ändras då man staplar om.  

Textförståelse 
 

7/67  

1F.  Eleverna räknar vedträna och gör 
uppskattningar som blir ganska rätt.  

Övrigt(Noggrannhet) 3/67  

1G.  Fel svar utan lösning. 
Av svaren kan man se att 2 elever 
troligen räknat 2-0,8=1,2, se typ 1D. 

- 3/67  

1H.  Här förstår jag inte lösningen alls, se 
nedan. 

- 2/67  

Tabell 1 Lösningar och metoder uppgift 1 

  
  

2m 

2m 

60cm 
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Svårbegripliga lösningar, 1H. 
• 200𝑐𝑐𝑘𝑘

3
= 66,6 𝑐𝑐𝑘𝑘 

• 60cm = 6m 
6m*2m*2m=24m är höjden när den är 2m lång 
6m*2,8m*2m=33,6m är höjden om den är 2,8m längd. 

 
Eleven har ingen uppfattning alls om vad som frågas efter. Frågan är om det ska 
tolkas som problem med textförståelse eller matematiska begrepp(förstår inte 
samband) 

 

Uppgift 2 
Sara har en rektangulär altan i sin trädgård. Hon bestämmer sig för att förstora den 
genom att öka både dess längd och dess bredd med 10 %. Med hur många procent 
kommer altanens area då att öka? 
 
 Lösningsförslag/ beskrivning av metod Svårighet Frekvens 
2A.  Korrekt svar, med eller utan motivation - 47/67  

2B.  Felaktigt svar utan lösning - 8/67  

2C.  Räknar med exempel siffror och räknar 
rätt, men använder fel siffror vid själva 
procentuträkningen   

Matematiska begrepp (tar 
inte ”nya/gamla”) 

3/67 

2D.  Adderar ökningarna, olika varianter se 
nedan. 

Matematiska begrepp 4/67 

2E.  Svar saknas - 2/67  

2F.  Försöker räkna med förändringsfaktor, 
men tar fel tal. (0,1*0,1=0,01 => 1 %) 

Matematiska begrepp, 
verklighetsuppfattning 

2/67  

2G.  Räknar med förändringsfaktor men tar 
1,1*1,1*1,1=1,331 33.1% 

Matematiska begrepp 1/67  

Tabell 2 Lösningar och metoder uppgift 2 

Adderar procentsatserna på olika sätt. Brister i de matematiska begreppen 
• 20/100 = 0,2. Svar: Den slutgiltiga arean är 120 % av den gamla. 
• 1,10+1,10=2,2=100/2,2=45% - Förutom ett gräsligt skrivsätt, likhetstecken 

mellan allt, är det också brister i de matematiska begreppen hur man räknar 
procent 

• 0,8*0,8=0,64 
0,9*0,9=0,81 
0,64+0,81=1,45. Ökar med 45% - Matematiska begrepps brister. 

 



35 

• Eleven har brister i de matematiska begreppen, förstår inte hur man räknar med 
procent, se Figur 4. 

 

Figur 4. Exempel på brister i de matematiska begreppen uppgift 2  

Uppgift 3 
Vi ska åka färja och besöka de fem öarna A, B, C, D och E. Vi startar  
från fastlandet. Från fastlandet går det direktfärja till öarna A, B och 
C. Det finns också färjor mellan A och B, mellan A och C och  
Mellan A och D. Dessutom går det färja mellan D och E.  
Hur många gånger måste vi minst åka färja för att besöka  
alla öarna och komma tillbaka till fastlandet? 

 
 

 Lösningsförslag/ beskrivning av metod Svårighet Frekvens 
3A.  Korrekt svar, med eller utan motivation - 19/67  

3B.  Felaktigt svar utan lösning - 10/67  

3C.  Rätt svar men fel lösning (ritat färjor mellan 
öar där det inte fanns förbindelse) 

Textförståelse 
 

4/67  

3D.  Fel antal (oftast fler färjeturer). Eleven har inte 
provat på mer än ett sätt.  

Textförståelse 
(minsta antalet 
söks) 

16/67  

3E.  Felritad bild, förbindelser där det enligt texten 
inte fanns 

Textförståelse 
 

17/67  

3F.  Förstår inte elevens resonemang, se Figur 5. - 1/67  

Tabell 3 Lösningar och metoder uppgift 3 

 
Figur 5. Exempel på svårbegriplig lösning uppgift 3  
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Uppgift 4 
En bilist håller hastigheten 72km/h när han blir omkörd av en annan bilist med 
hastigheten 90km/h. Den omkörande bilisten ligger i omkörningsfilen så länge 
avståndet mellan bilarna är mindre än 15m. Beräkna omkörningstiden och 
omkörningssträckan, d.v.s. den sträcka som den omkörande bilen ligger i 
omkörningsfilen. Bortse från bilarnas längd. 

 
Även här har jag valt att följa Mölleheds lösningsgruppering. I några fall anser jag att 

den är lite konstig, och det redovisas nedan.  
 Lösningsförslag/ beskrivning av metod Svårighet Frekvens 
4A.  Korrekt lösning - 10/67  

4B.  Korrekt lösning av halva uppgiften men 
missat räkna både omkörningstid och 
omkörningsträcka 

Övrigt 
(Uppmärksamhet) 

3/67  

4C.  Missat att bilen svänger ut 15m bakom och 
15m framför vid omkörning, således 30m 
totalt 

Verklighetsuppfattning  5/67  

4D.  Missat att bilen svänger ut 15m bakom och 
15m framför vid omkörning, således 30m 
totalt. Missat räkna både omkörningstid 
och sträcka 

Verklighetsuppfattning, 
Övrigt 
(Uppmärksamhet) 
 

3/67  

4E.  Svar saknas, ibland motiverat med tidsbrist 
eller att uppgiften var för svår. 

- 19/67  

4F.  Fel i s=v*t formeln Övrigt (Samband 
mellan storheter) 

5/67  

4G.  Svarar på något annat (90-72=18km/h) Övrigt 
(Uppmärksamhet) 

1/67  

4H.  Blandar km/h och m/s, problem med s=vt –
formeln, blandar siffrorna som anges i 
uppgiften.  

Matematiska begrepp, 
Övrigt(Samband mellan 
enheter, samband 
mellan storheter) 

6/67  

4I.  T=s/v=30/25=1,2s. Räknar alltså bara tiden 
i omkörningsfältet och svarar 
omkörningssträcka = 15+15=30m 

Verklighetsuppfattning  2/67 

4J.  Beräknar en medelhastighet 
(0+20)/2=10m/s. Räknar därefter 15=10*t 
och får t=150s. Se Figur 6. 

Matematiska begrepp, 
verklighetsuppfattning 

1/67  

4K.  Räknat rätt på första delen, tar sedan 
90km/h*6s.  

Övrigt (Samband 
mellan enheter) 

1/67  

4L.  Räknar rätt del ett, tar sedan 
0,03km*18km/h=0,54km och får 
omkörningssträckan till 0,57km. svt-fel + 
uppmärksamhet 

Övrigt (samband mellan 
storheter) 

1/67  

4M.  Räknar tiden rätt, sträckan 25*6+30=180m Övrigt 
(Uppmärksamhet) 

1/67 

4N.  Svt-formeln ok, blandar km/h och m. Övrigt (samband mellan 
enheter) 

1/67 

4O.  15m/25m/s = 0,6s. Tar ej differensen i 
hastighet. 

Matematiska begrepp 
(samband som ej finns) 

1/67 



37 

4P.  Tid rätt men missar 30m i svaret av 
sträckan (120m) 

Verklighetsuppfattning 1/67 

4Q.  Svårbegriplig lösning, se Figur 7. - 1/67  

4R.  t=15/20+15/25 =1,35s, 
s=(v1+v2)*t=(20+25)*1,35=60,75m 

Matematiska begrepp 
(samband som ej finns) 

1/67 

4S.  t=vs=5*15=75s, s=vt=25*75=1875m Verklighetsuppfattning, 
Övrigt (samband mellan 
storheter) 

1/67 

4T.  Intressant tabell, men fel svar. Se Figur 8 Övrigt (Räkneförmåga) 1/67 

4U.  Diverse konstiga kommentarer utan svar 
”jag måste veta hur lång tid omkörningen 
tog” och ”man vet inte vilket avståndet är 
när man börjar köra om” 

Textförståelse 2/67  

Tabell 4 Lösningar och metoder uppgift 4 

Typ 4C och 4D menar Möllehed är en brist i Verklighetsuppfattning då eleverna inte 
räknar på att bilen svänger ut 15m bakom och in 15m framför vid omkörning. 
Personligen tror jag att det mest är ett Textförståelse eller Slarvfel. Men eftersom jag 
utgår från Mölleheds avhandling och har valt denna uppgift just för att kunna jämföra 
väljer jag att kalla det brist i Verklighetsuppfattning. Detta gäller även lösningsvariant 
4P. En, enligt mitt sätt att se, tydlig brist i verklighetsuppfattning är de elever som 
svarar att omkörningstiden är t.ex. 150s(=2,5min) (4J) eller att sträckan är 1875m (4S). 
Som försvar kanske man kan säga att dessa elever inte har körkort ännu, men flertalet 
har säkert börjat övningsköra i alla fall. Det är ju bara på väg med dubbla körbanor man 
kan köra om så länge! 

 
Exempel på lösningar 

• Eleven har brister i de matematiska begreppen och räknar en medelhastighet på 
bilarna till 10m/s. Får sedan ett svar som visar brister i verklighetsuppfattning, 
det kan inte ta 150s att göra en omkörning. 
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Figur 6. Exempel lösning uppgift 4 

 
• En mycket svårbegriplig lösning. Verkar ha blandat siffror och svarar egentligen 

inte på frågan utan anger två tider som svar.  

 
Figur 7. Exempel otydlig lösning uppgift 4 

• Elevlösning med bra ansats, man behöver inte räkna ut allt med ekvationer. 
Tyvärr blev svaret fel. 
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Figur 8. Exempel lösning med tabell uppgift 4 

Uppgift 5 
Ett rakt vasstrå står mitt i en kvadratisk damm med 4,0 m sida. Det höjer sig 1,8m över 
vattenytan. Om man sträcker strået mot dammens ena hörn når det precis vattenytan. 
Hur djupt är vattnet i dammens mitt? 
 
 Lösningsförslag/ beskrivning av metod Svårighet Frekvens 
5A.  Korrekt lösning - 3/67 

5B.  Ej svar (en del skrev för svår eller hann 
inte, några har gjort seriösa försök men 
inte kommit fram till något) 

- 27/67  

5C.  Felaktigt svar utan lösning (1,8m, 2dm) - 2/67  

5D.  Räknar längden på vattenytan = 2,85m 
OK, Djupet sätts till 2,85-1,8=1,05m. 
Missar diagonalen under vattnet 

Textförståelse 
Verklighetsuppfattning 

8/67  

5E.  Rätt uppställning Pythagoras sats, men 
missar att en katet är diagonalen på 
vattenytan 

Matematiska begrepp 
(samband som ej finns) 

6/67  

5F.  Beräknar längden från stråets topp till 
dammens bottenhörn  

Verklighetsuppfattning 1/67  

5G.  Djup=4-1,8=2,2 m. Tar de siffror som 
finns och subtraherar. 

Textförståelse 3/67  

5H.  Djup = 2-1,8=0,2m. Tar de siffror som 
finns.  

Textförståelse 1/67  

5I.  Svårbegriplig lösning, se Figur 9 - 1/67  

5J.  Börjar rätt men sätter talen fel i Pythagoras 
sats 

Matematiska begrepp 
(förväxlingar) 

2/67  

5K.  Beräknar diagonalen på vattenytan rätt 
(√8), tar sedan √8 ∙ 1,8 = 5,1 𝑘𝑘. Förstår 
inte riktigt resonemanget, se Figur 10 

Verklighetsuppfattning  1/67  

5L.  Räknar längden över vattenytan två 
gånger, 1,8*2=3,6m 

Verklighetsuppfattning 1/67  
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5M.  Får dubbla längden på diagonalen. Ställer 
sedan upp Pythagoras sats rätt, men missar 
kvadraten på hypotenusan och kan därför 
inte lösa ekvationen. (Blir en 2’a grads och 
denna elev går i 1’an) 

Övrigt 
 

1/67  

5N.  Ritar bra bild och verkar förstå, men säger 
sig ha glömt hur man räknar sånt här 
(Pythagoras sats) 

Matematiska begrepp 
(samband) 

1/67  

5O.  Skriver att dammen är kvadratisk, och 
menar att alla sidor och även djupet är 4m.  

Textförståelse 
 

1/67  

5P.  Förstår inte lösning, se Figur 13. -  1/67  

5Q.  Se lösningar nedan, se Figur 11 och Figur 
12 

Matematiska begrepp 2/67 

5R.  Korrekta beräkningar tills 𝑥𝑥2 + √8
2

=
𝑥𝑥2 + 1,82, d.v.s. kvadrerar fel. (𝑥𝑥 +
1,8)2 ≠ 𝑥𝑥2 + 1,82 

Övrigt 2/67  

5S.  Rätt uppställning men skriver av sina egna 
siffror fel. Räknar också √𝑥𝑥2 + 22 = √8𝑥𝑥2 

Övrigt 1/67  

5T.  Rätt uppställning men kvadrerar fel. Övrigt  1/67  

5U.  Ställer upp rätt, men väljer att låta djupet 
vara roten ur ett uttryck. Blir då inte av 
med 𝑥𝑥2 på ”båda sidor” utan måste lösa 
med 2’a grads ekvation, som löses fel. 
(diverse omskrivningar gör att ett x 
”försvinner”) 

Övrigt 1/67  

Tabell 5 Lösningar och metoder uppgift 5 

I lösning 5S noterar jag att denna elev i en annan uppgift har haft räknefel/följdfel för 
att hon skrivit siffrorna i omvänd ordning, eller skrivit av fel från räknaren. Är det ett 
generellt problem denna elev har? Samma elev har även i 6G gjort ett liknande fel. 

Lösningsvarianterna 5G och 5H kan jag inte se som annan strategi än att blanda de 
ingående siffrorna för att få fram ett svar. Det som ligger närmast till hands är 
Matematiska begrepps brister, d.v.s. förutsätter samband som inte finns. 

 
Exempel på lösningar 
 

•  
Figur 9. Svårbegriplig lösning, uppgift 5 
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•  
Figur 10 Svårbegripliga samband, uppgift 5 

•  
Figur 11 Förutsätter ett djup på 4m som inte finns, uppgift 5 
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•  
Figur 12 Förutsätter samband som inte finns, uppgift 5 

•  
Figur 13 Svårbegriplig lösning, uppgift 5 
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Uppgift 6 
Per och Lisa bor olika långt från sin skola. Båda cyklar först till samma busshållplats. 
När Pelle står och väntar på bussen har han cyklat en fjärdedel av hela sin skolväg. Lisa 
har, när hon kommer till busshållplatsen, cyklat två sjundedelar av hela sin skolväg. 

a. Vem har längst till skolan? 
b. Hur stor är skillnaden i skolväg? 

Denna uppgift blev långt mer komplicerad att rätta och faktorbestämma än jag 
någonsin kunnat ana. De flesta elever löste uppgiften genom att jämföra att Lisa cyklat 
2/7 och Per ¼ av sin sträcka. Då 2/7 är mer än ¼ hade alltså Lisa längst till skolan. 
Svaret är i och för sig korrekt, men resonemanget fel. Det är bara genom att jämföra hur 
lång sträcka de åker buss, den är ju gemensam, som man kan ge en korrekt motivation 
till sin lösning. Eftersom en del elever svarat ”Lisa” utan motivation delar jag upp 
lösningarna i rätt med korrekt lösning, rätt med fel lösning och rätt utan lösning. 
Tabellen över bristerna blir något missvisande, men då det endast var 3 elever som 
svarade rätt utan motivation blir inte resultatet så missvisande.   

Att uppgiften bestod i två delar gjorde inte rättandet lättare. Lösningarna på den del 
som frågade efter skillnaden i skolväg redovisas i Tabell 7. 
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 Lösningsförslag/ beskrivning av metod Svårighet Frekvens 
6A.  Rätt svar, med rätt motivation - 6/67 

6B.  Rätt svar, fel motivation (jämför 2/7 och ¼ och 
då 2/7 är längre har Lisa längst) 

Textförståelse 20/67 

6C.  Rätt svar, ingen motivation. - 3/67 

6D.  Fel svar - 31/67  

6E.  Lösning saknas - 4/67  

6F.  Eleven svarar att det finns inget gemensamt att 
räkna på 

Textförståelse 1/67 

6G.  Tänker rätt men slarvfel ger följdfel. Se Figur 
15 och Figur 16.  

Övrigt 2/67 

Tabell 6 Lösningar och metoder uppgift 6a 

 
 Lösningsförslag/ beskrivning av metod Svårighet Frekvens 

6H.  Rätt svar.  - 2/67  

6I.  Ej svar - 17/67  

6J.  1
4
−

2
7

=
1

28
 

Textförståelse 31/67  

6K.  3 % -enheter eller 4 % -enheter (tagit 27 % -25 
% eller 28 % -25 %) Samma svar som 6J, fast 
angivet i procent. 

Textförståelse 7/67  

6L.  Diverse räknefel (minsta gemensamma 
nämnare, multiplicerar bråken fel) 

Övrigt 5/67  

6M.  Svarar på hur stor Lisas väg är av Pelles (inte 
skillnaden), räknar annars på rätt sätt, se Figur 
15 

Övrigt 1/67 

6N.  1/7 utan motivation - 2/67  

6O.  Använder siffrorna som ges, men blandar utan 
strategi och får fel svar. Se Figur 14. 

Textförståelse 1/67  

6P.  Ser inget gemensamt att räkna på Textförståelse 1/67  

Tabell 7 Lösningar och metoder uppgift 6b, Hur stor är skillnaden i skolväg? 

Exempel på lösningar 
 

• Eleven verkar förstå att det är buss sträckan (75 % och 71,5%) som ska 
jämföras, men i b-delen används alla ingående siffror lite hur som helst. 
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Figur 14 Lösning med konstig b-del, uppgift 6 

• Eleven har börjat jämföra de ”rätta talen”, men jämför fel ändå. Är en av få som 
i b-delen skriver att Pers väg är 8/21-del av Lisas, d.v.s. jämför mot varandra. 
Denna elev har i de övriga uppgifterna ofta blandat siffror och därför fått fel 
svar. Är det en slarvfel eller är det åt dyslexi hållet?  

 
Figur 15 Elevlösning med uppmärksamhetsbrister, uppgift 6 

 
• Eleven har tänkt rätt i uppgift a, svarar också rätt, men kontrollerar man 

lösningen (med exempelsiffror) är det ett räknefel i den, slarvfel. I b-delen 
räknar eleven ut hur mycket längre cykelväg Lisa har, d.v.s. svarar på fel sak.  
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Figur 16 Elevlösning med slarvfel, uppgift 6 
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Uppgift 7 
Vatten hälls i ett kar genom fyra rör. Det första röret fyller karet på 1 dygn, det andra 
på 2 dygn, det tredje på 3 dygn och det fjärde på 4 dygn. Hur lång tid tar det att fylla 
karet om alla rören är öppna samtidigt?   
 

 Lösningsförslag/ beskrivning av metod Svårighet Frekvens 
7A.  Korrekt svar, med eller utan motivation. 

Någon har räknat på en bestämd (antagen) 
tankrymd, men bara man är konsekvent 
fungerar det. 

- 15/67 

7B.  Svar som är avrundat till 1/2dygn. Se 
exempelvis Figur 17och Figur 18  

Övrigt 8/67  

7C.  Svarat på annat Övrigt 1/67 

7D.  Ej svar - 17/67 

7E.  Helt orimliga svar (mer än tiden för 1 kran) 
Se exempellösningar nedan. 

Verklighetsuppfattning, 
Textförståelse 

4/67 

7F.  Ingående siffror har använts utan strategi Textförståelse 8/67 

7G.  Övriga lösningar Matematiska begrepp 
(samband som ej finns) 

6/67 

7H.  Ej motiverade felaktiga svar - 3/67  

7I.  Bråkräkningsfel ger följdfel. Övrigt 4/67 

7J.  Svårbegripligt se Figur 21 - 1/67 

Tabell 8 Lösningar och metoder uppgift 7 

Exempel på lösningar 
 
Elever som med alternativa metoder fått fram ett ungefärligt svar. Egentligen inte en 

brist, men inte exakt svar. 

 
Figur 17 Lösning med avrundningsfel, uppgift 7 
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Figur 18 Lösning med figur, uppgift 7 

Exempel på lösningar för typen 7E, orimliga svar (större än tiden för en kran). 
Förutom brister i förståelsen finns därför också brister i verklighetsuppfattning.  

• 1 + 2 + 3 + 4 = 10 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 
• 24∙10

4
= 60ℎ  (här förstår jag inte lösningen) 

• 1+2+3+4
4

= 2,5 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑. Eleverna räknar ett medelvärde 
 
Exempel på lösningar där alla ingående siffror använts utan strategi, typ 7F. 
• 1 ∙ 1

2
∙ 1

3
∙ 1

4
= 6 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑑𝑑 

• 1 ∙ 1
2
∙ 1

3
∙ 1

4
= 1

24
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1ℎ 

• 1 + 1
2

+ 1
3

+ 1
4

= 4
10

      24
4

= 6ℎ   Förutom räknefel (slarv?) är 24/4 (för mig) 
svårbegripligt 

• 216
24

= 9ℎ 

• 1
1∙0,5∙0,333∙0,25

= 2,66 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

• 1
4

+ 2
4

+ 3
4

+ 4
4

= 10
4

= 2,5𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,
𝑑𝑑å𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑘𝑘𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑙𝑙𝑎𝑎ä𝑘𝑘𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑐𝑐ℎ 𝑓𝑓å𝑔𝑔𝑔𝑔 2,5ℎ 

Övriga lösningar. Några är på god väg men når inte fram till målet, typ 7G. 
• 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑔𝑔𝑎𝑎𝑙𝑙  𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑
= 4

1+2+3+4
= 0,4 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 9,6ℎ 

• 1
1+2+3+4

= 1
10

= 0,1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑.    Eleven försöker beräkna ett medelvärde 

• 
1+1

2+1
3+1

4
4

= 0,521 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 12,5ℎ. Eleven försöker beräkna ett medelvärde. 
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•  

Figur 19 Tänker rätt men fel på slutet, uppgift 7 

Räknefel (räkneförmåga) vid bråkräkning, typ 7I. 
• 24

24
+ 12

24
+ 8

24
+ 6

24
= 48

24
  (𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙, det ä𝑎𝑎 50/24). Eleven drar slutsatsen att karet fylls 

på ½ dygn (24/48).  
• 1

24
+ 1

48
+ 1

72
+ 1

96
= 4

96
+ 3

96
+ 2

96
+ 1

96
= 10

96
𝑝𝑝𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙. 96

10
= 9,6ℎ. Felaktig 

bråkräkning ger fel svar. 

•  

Figur 20 Räknefel, uppgift 7 
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•  
Figur 21 Svårbegriplig lösning, uppgift 7 

Uppgift 8 
Heidi och Peter går på en vandring till en lägerplats uppe bland bergen. På en skylt 
nere i byn står det att det tar 2 timmar och 55 minuter att gå till lägerplatsen. De 
startar från byn klockan 12.00. Klockan 13.00 tar de sin första rast och läser nu på 
en annan skylt att det härifrån bara tar 1 timme och 15 minuter att gå till 
lägerplatsen. Efter 15 minuters rast fortsätter de med samma fart som tidigare och 
utan fler raster. Hur dags kommer de fram till lägerplatsen? 
 

 Lösningsförslag/ beskrivning av metod Svårighet Frekvens 
8A.  Korrekt svar, med eller utan motivation - 13/67  

8B.  Felaktigt svar utan lösning - 5/67  

8C.  Räknar inte om tiden för sträcka 2, svarar 14:30 Proportionalitet  5/67  

8D.  1:55+1:15=3h 10 min Textförståelse 1/67  

8E.  Eleverna tänker proportionalitet men använder 
fel tal, se Figur 22   

Matematiska 
begrepp 

12/67  

8F.  Ej svar, några har börjat men ej kommit i mål - 19/67 

8G.  Se Figur 23 Proportionalitet 1/67  

8H.  Missförstår uppgiften, tror att det är två vägar 
att välja på. 

Textförståelse 1/67  

8I.  Svårbegripliga lösningar se Figur 24 och Figur 
25 

- 2/67  

8J.  Tänker rätt men sätter t.ex. 1h till 100 min. En 
annan elev räknar 2h 55 min – 1h 15 min till 1h 
45 min, och resten är följdfel 

Övrigt 2/67 

8K.  Räknar att vandrarna vann 40 min per sträcka 
och drar bort 40min från del 2 istället för att 
räkna på hastighet. Alltså en konstant differens, 
inte proportionalitet. Se Figur 26  

Proportionalitet 3/67 

8L.  2.55-1.15=1.40, 1.40+15=1.55, svara 1h 55 
min 

Textförståelse 1/67 

8M.  Blandar utan strategi, se Figur 27 och Figur 28. Textförståelse 2/67 

Tabell 9 Lösningar och metoder uppgift 8 
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Exempel på lösningar 

•  
Figur 22 Tänker proportionalitet men använder fel tal, uppgift 8  

 

•  
Figur 23 Bortser från att gånghastigheten förändras, uppgift 8 
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•  
Figur 24 Svårbegriplig lösning, uppgift 8  

•  
Figur 25 Svårbegriplig lösning, uppgift 8  
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•  
Figur 26 Räknar med en konstant tidsvinst på 40 min, uppgift 8 

•  
Figur 27 Blandar utan strategi, uppgift 8 
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•  
Figur 28 Blandar utan strategi, uppgift 8  
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