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Abstract 

This study aims to find out how different types of  problem solving tasks affect students’ ability 

to plausible evaluate their solutions and answers. The study also intends to find out how students 

relate to reality when solving different types of  problem solving tasks. In order to achieve the 

purpose of  the study, a survey was conducted in several classes with grade two students (age 8). 

The results of  the survey shows that the type of  problem solving tasks can partially affect the 

students’ ability to assess plausibility. The results of  the survey also shows that different types of  

problem solving tasks, affect how much the students reflect to reality. During the study it also 

became clear that the oral reasoning is crucial to perceive in order to be able to assess how 

students come to solutions and answers. Much of  the ability to assess plausibility emerges 

through oral reasoning and is therefore very difficult to detect in written answers.   

Keywords 

Problem solving, assessment of  plausibility, reality, lower primary school, Mathematics 

Sammanfattning 

Den här studien har för avsikt att ta reda på hur olika typer av problemlösningsuppgifter påverkar 

elevernas förmåga att rimlighetsbedöma sina lösningar och svar. Studien syftar också till att ta 

reda på hur elever relaterar till verkligheten när de löser olika typer av problemlösningsuppgifter. 

För att uppnå syftet med studien genomfördes en undersökning i flera elevgrupper i årskurs två 

(ålder 8 år). Resultatet på undersökningen visar att olika typer av problemlösningsuppgifter 

påverkar hur eleverna resonerar kring rimlighet. Resultatet från undersökningen visar också att 

olika typer av uppgifter påverkar hur mycket eleverna reflekterar över verkligheten. Det har även 

framkommit under studiens gång att det är väldigt viktigt att kunna uppfatta det muntliga 

resonemanget som eleverna för att kunna bedöma hur eleverna kommer fram till lösningar och 

svar. Mycket av förmågan att bedöma rimlighet framkommer endast genom muntliga 

resonemanget och är därför väldigt svårt att se i skrivna svar. 

Nyckelord 

Problemlösning, rimlighetsbedömning, verklighet, lågstadiet, matematik 
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1. Inledning 

Under min lärarutbildning har jag kommit i kontakt med problemlösning flertalet gånger. 

Universitetslärare och läroböcker (Förstå och använda tal av McIntouch, 2008) har förespråkat 

nyttan av att eleverna får arbeta med problemlösning i skolan. Detta för att ge eleverna 

nödvändiga kunskaper i att kunna lösa de problem som de senare kan komma att stöta på i 

verkliga livet. 

Tyvärr har forskning visat på att elever har svårt att relatera och använda de matematiska 

kunskaperna kring problemlösning, som eleverna får i skolan, utanför skolan och i verkliga livet. 

(Ahlberg, 1995; Boaler, 1998). För att eleverna ska kunna använda sig av sina matematiska 

kunskaper krävs det att eleverna även innehar taluppfattningsförmåga. Det är denna förmåga 

som gör att man kan relatera till och uppfatta tal. Taluppfattningsförmågan gör att man har 

förståelse för att tal kan representeras på olika sätt och att man kan använda kunskapen för att 

använda, lösa, relatera och skapa förståelse kring tals medverkan i samhället. Det är denna 

förmåga som krävs för att kunna se om ett svar eller en lösning på ett problem är rimligt. 

(McIntouch, Reys, Reys, 1992). Förmågan att avgöra om ett svar eller en lösning är rimlig är 

avgörande för hur man kan lita på de lösningar och svar man får på problem ute i verkliga livet. 

Just förmågan att reflektera över om ett svar är rimligt eller inte tycks vara något som är 

bristfälligt hos många elever, vilket jag personligen har lagt märke till när jag har varit på VFU. Jag 

upplevde sällan att eleverna reflekterade över om deras svar på matematiska uppgifter var rimliga 

eller inte. 

I den senaste TIMSS–(Trends in International Mathematics and Science Study) undersökningen 

2015 framkom det att resultatet för svenska elever i årskurs fyra inom matematik, hade ökat något 

jämfört med 2011 års undersökning. Men 2015 års undersökning visade också att elevernas 

matematiska kunskaper fortfarande ligger under EU och OECD-ländernas genomsnittliga 

resultat. Det område inom matematiken som svenska elever i årskurs fyra presterar sämst i är 

området taluppfattning. Detta innebär att elevers matematiska kunskaper fortfarande kan 

förbättras och då framförallt inom just taluppfattning. Då förmågan att bedöma rimlighet är en 

del av taluppfattningen borde således även denna förmåga kunna förbättras hos eleverna. 

(Skolverket, 2016a).  
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Jag började fundera på varför eleverna har svårt att använda sig av matematiska kunskaper 

utanför skolan och om eleverna då också har svårigheter att relatera verkligheten utanför skolan 

till matematiken i skolan. Jag började också fundera över vad som kan påverka elevernas förmåga 

i att se om de svar de kommer fram till verkligen är rimliga. Att elever har svårt att använda sina 

verklighetskunskaper när de löser matematiska problem och att de ofta uppger orealistiska svar, 

har forskaren Palm (2003) också sett. Palm har i en studie diskuterat hur elevers arbetsinsats kan 

påverkas av typen av uppgift men också av hur klassrumsmiljön påverkar när de löser 

uppgifterna. Palm gjorde en undersökning i sin studie där han bland annat försökt se om olika 

typer av uppgifter kunde vara en orsak till att elever uppger orealistiska svar.  

Wyndhamn (1993) och Ahlberg (1991) har diskuterat hur olika typer av problemlösningsuppgifter 

är skapade för att efterlikna verkliga situationer. Wyndhamn (1993) menar att verklighetsbaserade 

problemlösningsuppgifter hjälper eleverna att se hur de kan använda sig av matematiken i verkliga 

situationer. Ahlberg (1991) påstår också att sådana uppgifter kan inspirera men också hämma 

elevernas förmåga att avgöra om deras lösningar och svar är rimliga. Enligt Ahlberg (1991) beror 

det på att uppgifternas innehåll kan vara mer eller mindre elevnära. Palm (2003) tar upp att vissa 

typer av problemlösningsuppgifter innehåller delar som gör att eleverna måste använda sina 

kunskaper om verkligheten för att kunna ge ett realistiskt svar, vilket då också innebär att 

uppgifternas innehåll kan upplevas som mer eller mindre elevnära.  

De matematikuppgifter som jag har sett eleverna arbeta med under mina VFU-perioder kan 

säkerligen kategoriseras som sådana uppgifter som Wyndhamn (1993) och Ahlberg (1991) tar 

upp. Min upplevelse av elevernas räknade på matematiklektionerna var att oavsett om det var 

verklighetstrogna uppgifter eller rena räkneuppgifter uppgifter så fokuserade eleverna mestadels 

bara på att arbeta sig igenom uppgifterna så fort som möjligt utan att reflektera om deras svar var 

rimliga eller inte. Min upplevelse av elevernas mekaniska räknande har även setts i forskares och 

myndigheters studier (Pui & Lee, 1998; Skolinspektionen, 2009). 

Utifrån iakttagelserna om att typen på problemlösningsuppgifter kan påverka hur eleverna 

relaterar och uppfattar svar och lösningar i andra sammanhang, vill jag undersöka hur olika typer 

av problemlösningsuppgifter påverkar elevernas förmåga att bedöma om deras svar är rimliga 

eller inte. Jag vill också undersöka hur eleverna relaterar verkligheten till sina svar. Resultatet på 

undersökningen kan därmed medföra att man ska kunna se vilka typer av 

problemlösningsuppgifter som får elever att i större utsträckning reflektera över svaren och 
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lösningarnas rimlighet, samt vilka typer av uppgifter som får eleverna att relatera sina svar till 

verkligheten.  
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2. Syfte 

Syftet med min studie är att ta reda på hur olika typer av problemlösningsuppgifter kan påverka 

elevernas förmåga att bedöma svarens rimlighet och hur de relaterar sina svar till verkligheten. 

Undersökningens resultat kan då ge indikationer på vilken eller vilka typer av 

problemlösningsuppgifter som kan ge eleverna större möjlighet i att få träna på och inhämta 

rimlighetsförmågan. Detta i sin tur kan påverka hur verksamma lärare kommer att resonera över 

och planera sin undervisning med problemlösning. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur påverkar typen av problemlösningsuppgifter, elevernas förmåga att bedöma svarens 

rimlighet? 

 Hur påverkar typen av problemlösningsuppgifter, elevernas förmåga att relatera till verk-

ligheten i sina lösningar när de löser uppgifterna?  

2.2 Begreppsförklaring 

Här förklaras centrala begrepp som återkommer i detta arbete 

Typer av problem: Avser hur problemen är konstruerade som verklighetstroget och elevnära, 

verklighetstroget men inte elevnära, inte verklighetstroget och inte elevnära, inte verklighetstroget 

men elevnära. 

Rimlighetsbedömning: Förmågan att bedöma om lösningar och svar är rimliga, reflektera över 

lösningar och svars rimlighet. 

Problemlösningsuppgifter: Uppgifter där elever inte från början vet hur de ska lösas. 

Elevnära: För elever kända situationer som de kan relatera till. 

Verklighet/verklighetstroget: Situationer och skeenden som sker i verkligheten och det verkliga 

livet utanför skolkontexten.  
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 

Då problemlösning utgör en stor del av studien kommer jag i detta kapitel ta upp forskning och 

litteratur kring problemlösning i relation till bland annat styrdokument och lärande. Vidare 

kommer även rimlighetsbedömning att belysas. 

3.1 Styrdokument 

I varje kursplan står det vad syftet med ämnet är, centralt innehåll och kunskapskrav för 

respektive årskurser. I kursplanen för matematik står det i syftesdelen att syftet med ämnet i 

skolan är att eleverna ska förvärva matematiska kunskaper som sedan ska kunna användas i 

vardagliga situationer. Eleverna ska också få möjlighet att se hur matematiken återfinns och 

används i vardagslivet och även i de andra skolämnena.  

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011) står det att kursplanen i 

matematik inte föreskriver vilka vardagliga situationer som eleverna ska få möta matematik i, utan 

detta är helt upp till varje individ. Vad vardagliga situationer är för en individ beror helt på vem 

man är, var man befinner sig och vilka erfarenheter man har. 

Matematikundervisningen i skolan sammanfattar de kunskaper som eleverna ska få möjlighet att 

utveckla matematiska förmågor i. Eleverna ska bland annat genom undervisningen i ämnet 

matematik ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp 

av matematik. De ska också öva förmågan att föra och följa matematiska resonemang. 

(Skolverket, 2016b) 

Under det centrala innehållet för årskurs tre kan man läsa att eleverna inom området 

taluppfattning ska få möjlighet att inhämta kunskap kring ”rimlighetsbedömning vid enkla 

beräkningar och uppskattningar”. Den senaste kunskapen ska lägga grund för vidarutvecklingen 

av rimlighetsbedömning och resonemangsförmågan i de senare årskurserna. (Skolverket, 2016b). 

Det centrala innehållet ska leda till att eleverna sedan uppnår kunskapskraven. För årskurs tre ska 

eleverna bland annat kunna 

Lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning 

till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens 

rimlighet. (Skolverket, 2016b). 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_lösa_problem
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#föra_och_följa_matematiska_resonemang_och
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Utifrån syftesdelen i kursplanen för matematik kan man läsa att undervisningen ska främja 

elevernas inhämtande av matematisk kunskap så att de kan formulera och lösa problem. I 

samband med detta ska eleverna även ges möjlighet att lära sig resonera kring varför man valt 

vissa strategier och metoder vid beräkningar, samt resonera kring det resultat man fått fram 

(Skolverket, 2016b). 

Problemlösning i skolan har länge varit ett omdiskuterat område och där vikten av att eleverna lär 

sig problemlösning har ansetts så viktigt att det mer och mer har kommit och ingå i styrdokument 

och läroplaner. (Silver, 1994). Problemlösning återfinns i nu gällande läroplan (Skolverket, 2016b) 

både som en förmåga eleverna ska erövra, samt ett arbetssätt genom vilket de ska få möjlighet att 

inhämta matematiska kunskaper.  

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder. (Skolverket, 2016b) 

Det finns flera argument till varför problemlösning är en del av matematikundervisningen. En 

stark anledning enligt Taflin (2007) att arbeta med problemlösning i skolmatematiken, är att 

eleverna får möjlighet att träna på kognitiva processer och det matematiska resonemanget, vilka 

behövs för att kunna vidarutveckla alla matematiska förmågor. Taflin tar också upp att 

matematisk problemlösning kan leda till att eleverna får se nyttan av att kunna lösa problem som 

också kan uppkomma i det vardagliga livet. (Taflin, 2007). Niss (2001) menar att det krävs 

matematisk kunskap för att bibehålla samhällets utveckling. Matematisk kunskap behövs också 

för den enskilda individen, så denne kan utvecklas och fungera i det vardagliga livet i det samhälle 

där denne befinner sig. Det som Niss (2001) tar upp, kan även skönjas i gällande läroplan 

(Skolverket, 2016) som syftet till varför man har matematik i skolan.  

Problemlösning i matematikundervisningen har haft olika betoning genom tiderna och man har 

kommit fram till att matematikundervisning kan ske för, om eller via/genom problemlösning 

(Schroeder & Lester, 1989). När man studerar hur problemlösning har framskrivits i läroplaner 

genom tiderna (Lgr62, Lgr80, Lpo94, Lgr11) kan man se att problemlösning via/genom 

undervisningen har fått stort genomslag i senare läroplaner, och där för och om har fått stå tillbaka 

(Wyndhamn, Riesbeck, & Schoultz, 2000). Exempel på detta kan läsas i utdraget från läroplanen 

här ovan ”Genom undervisning…”(Skolverket, 2016b).  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_lösa_problem
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Intressant att nämna är också den ståndpunkt Niss tar upp i sin text Mål för matematikundervisningen 

(2001). Han säger att det är en sak att komma fram till och slå fast vilka matematiska 

kunskapskrav som ska gälla i skolorna, men en helt annan sak att uppfylla och genomföra dem i 

praktiken 

3.2 Problemlösning  

Lester beskriver problemlösning som en individuell företeelse. Vad som upplevs som ett problem 

av en elev behöver inte anses som ett problem av en annan elev. Detta beror på att eleverna kan 

ha olika erfarenheter och förkunskaper (Lester, 1983). Taflin (2007) nämner att problemlösning 

och problem är begrepp som inte alltid har en entydig definition. Enligt Mason och Davis (1991) 

blir en matematisk uppgift ett problem först när en elev har gjort uppgiften till sin ”egen”. Alltså 

eleven själv har en önskan att lösa uppgiften men vet inte från början hur denne ska göra det. När 

eleven börjar använda sina egna referensramar och erfarenheter för att lösa problemet, har eleven 

gjort det till sitt egna problem. 

Elevernas förståelse och kunskaper ökar kring problemlösning då eleverna försöker hitta en 

lösning eller skapa mening i de problem som de utsätts för. Detta förutsätter att eleverna innehar 

förkunskaper som gör att de kan relatera och skapa förståelse för problemets innehåll. Finns inte 

förkunskaperna hos eleverna så kan inte problemet medföra att något meningsfullt skapas för 

eleverna (Lester & Lambdin, 2006).  

Enligt Lester (1983) finns det en mängd faktorer som påverkar arbetet med problemlösning. 

Taflin (2007) hänvisar till Lesters faktorer när hon diskuterar vad som kommer att påverka den 

som arbetar med problemlösningar. Sådana faktorer som är viktiga att känna till kan bland annat 

vara uppgiftsfaktorer, problemlösningsfaktorer, processfaktorer, och omgivningsfaktorer (Taflin, 

2007). Liknande faktorer använder Björkqvist (2001) men där han kallar dem variabler. Dessa 

variabler kallas även för processvariabler och studeras ofta vid forskning kring hur individer löser 

problem. Björkqvist (2001) påpekar också att alla dessa variabler kan vara en grund till varför 

forskning kring problemlösning ibland kan upplevas som problematisk. Det sker så mycket kring 

hur problemlösning går till, att det är svårt att avgränsa och endast studera enskilda processer, 

vilket gör det svårt att få fram säkra resultat. 
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3.3 Olika typer av problemlösningsuppgifter 

Problemlösningsuppgifter kan vara av olika typer. Wyndhamn (1993) säger att många av de 

problemlösningsuppgifter som elever förses med i skolan är problem som har formulerats och 

inspirerats av verkligheten utanför skolan. Dessa problem är sådana som eleverna skulle kunna 

komma i kontakt med ute i verkliga livet. Wyndhamn (1993) använder sig av ett sådant problem i 

en uppgift där det efterfrågas vad det kostar att skicka ett 120g brev (en portotabell medföljde 

uppgiften). Wyndhamn anser att detta är ett problem som skulle kunna vara hämtat direkt ifrån 

verkligheten. Ahlberg (1991) använder ett liknande problem där hon frågar efter hur många 

bussar behövs det om 148 elever ska åka och varje buss tar 36 passagerare. Ahlberg tar upp att 

många elever anger ett orealistiskt svar på frågan eftersom innehållet i frågan inte är tillräckligt 

elevnära. Eleverna kan komma att åka buss i verkligheten men att beställa rätt antal bussar till 

skolan är inte något som eleverna har behövt relatera till och upplevs således inte som elevnära. 

Utifrån Wyndhamns (1993) och Ahlbergs (1991) beskrivningar av olika typer av 

problemlösningsuppgifter, så kan uppgifter beskrivas i termer som verklighetstrogna eller ej och 

elevnära eller ej.  

Pui och Lee (1998) tar upp en annan typ av problemlösningsuppgift där uppgiften är tänkt att 

vara verklighetsförankrad men att innehållet egentligen inte är realistiskt i verkligheten. Exemplet 

som Pui och Lee använder ser ut som följande: 

En maskinskriverska kan skriva 575 ord på 25 min. Hur lång tid skulle det ta för henne att skriva a. 3680 

ord b. 8855 ord? (Pui & Lee, 1998) 

Pui och Lee (1998) menar att ett sådant innehåll i en uppgift inte går att överföra till verkligheten 

eftersom det är orealistiskt att någon kan skriva så mycket i konstant hastighet och utan 

nödvändiga avbrott. 

Den typ av problemlösningsuppgift som Pui och Lee (1998) tar upp kan liknas vid den typ av 

problemlösningsuppgift som ofta används vid RME- (realistic mathematic education) 

undervisning. RME bygger på att koppla realistiska händelser till matematiken, men i det här 

fallet så innebär inte realistiska, att händelserna ska kunna ske i verkligheten utan att händelserna 

ska kunna upplevas som realistiska för eleverna. Det innebär att en fiktiv verklighet likaväl kan 

användas och kopplas till matematiken, så länge som eleverna kan relatera till den. (Van den 
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Heuvel-Panhuizen, Drijvers, 2014). Sådana uppgifter skulle kunna beskrivas som ej 

verklighetstrogna men elevnära enligt tidigare nämnt ramverk (Ahlberg, 1991; Wyndhamn, 1993)  

En sista typ av problemlösningsuppgifter tar Taflin (2007) upp. Det är problemlösningsuppgifter 

som inte kan klassas som verklighetsbaserade vardagproblem. De här uppgifterna kan bestå av 

endast räkneuppgifter eller att ta reda på hur många skärningspunkter ett antal linjer som är 

dragna över varandra har. Dessa uppgifter har ingen förankring i någon händelse eller situation. 

Exempelvis 3 • _ = 4 • _. (Taflin, 2007). Dessa uppgifter kan beskrivas i termer som inte är 

elevnära och inte heller verklighetstrogna utifrån tidigare nämnt ramverk (Ahlberg, 1991; 

Wyndhamn, 1993). 

Taflin (2007) tar upp att många problemlösningsuppgifter formuleras med text för att ge ett 

intryck av att vara verklighetsbaserade. Taflin (2007) använder några av Mölleheds (2001) 

uppgifter för att ge exempel på textuppgifter. Uppgiften använder text för att placera det 

matematiska innehållet i en verklighetskontext. En uppgift ser ut som följande: 

Stina och Per får tillsammans 30 kr för att de har hjälpt till att plocka jordgubbar. Eftersom Stina har 

plockat flest jordgubbar ska hon ha 5 kr mer än Per. Hur mycket får var och en? (Taflin, 2007). 

Sådana problemuppgifter innehåller utöver matematiska symboler, även ett annat språk som inte 

är matematiskt. (Taflin, 2007). Möllehed (2001) påpekar att då uppgifterna även innehåller ett 

icke-matematiskt språk innebär det att det finns två anledningar till att elever kan få svårt att lösa 

dessa uppgifter. Dels kan de ha svårt att tolka det matematiska innehållet och dels kan de ha svårt 

att tolka den skrivna texten. Liknande resonemang för Malmer (1993) som också säger att det 

språk och den text som används vid problemlösningsuppgifter måste kunna tolkas och förstås av 

eleverna. Förstår de inte texten kommer de inte heller att kunna lösa problemet. Gemensamt för 

vad Malmer (1993), Taflin (2007) och Möllehed (2001) anser så menar de alla att för ett lärande 

ska kunna ske vid problemlösning så måste eleverna förstå vad det är de ska göra. 

Worth (1990) och även Malmer (1993) hävdar att en förutsättning för att elever ska kunna förstå 

och lösa ett problem så måste eleverna kunna relatera problemet till egna erfarenheter och 

kunskaper. Därför måste problemlösningsuppgifter baseras på något som redan är känt för 

eleverna och som de då kan relatera till.  

Det finns flera andra typer av uppgifter. Standarduppgifter och rutinuppgifter är uppgifter som 

inte räknas som problem då lösningsmetoden för dessa uppgifter redan är känt av eleven (Taflin, 
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2007). Problemlösningsuppgifter blir det när lösaren av uppgiften eller problemet inte från början 

vet hur denne ska komma fram till en lösning (Mason & Davis, 1991).  

3.4 Rimlighetsbedömning 

Rimlighetsbedömning är en viktig del för att kunna vara säker på att den matematik man 

använder sig av vid beräkningar och problemlösning verkligen har varit till hjälp eller inte. Elever 

får träna på rimlighetsbedömning genom hela skoltiden och där det till en början, i de lägre 

åldrarna, fokuseras på att träna på enkla beräkningar och uppskattningars rimliga svar. När 

eleverna blir äldre kommer de att behöva redogöra för sitt matematiska resonemang vid 

matematiska uppgifter och det är inom förmågan resonemang som rimlighetsbedömning ingår. 

(Skolverket, 2011). 

Att ha taluppfattning är en förutsättning för att kunna utföra beräkningar och för att kunna 

uppfatta om ett svar eller en lösning är rimlig. Detta innebär att det är taluppfattning som krävs 

för att upptäcka felberäkningar, orimlig uppskattning och värdering av strategier när man ska 

utföra beräkningar, alltså är rimlighetsbedömning en del av taluppfattningsförmågan (Reys & 

Reys, 1995). 

Reys, Reys och Emanuelsson (1995) förespråkar att området rimlighetsbedömning inom 

taluppfattning tränas bäst när eleverna får möjlighet att arbeta med reflektion både under arbetets 

gång och även sedan när man har kommit fram till ett resultat. Detta arbetssätt gynnas självklart 

av att lärare och arbetsmiljö verkar uppmuntrande för arbetssättet, men också uppgiftens 

formulering och materialet runt uppgiften kan vara mer eller mindre inbjudande för eleverna så 

att de kan reflektera och resonera. 

För att kunna göra rimlighetsbedömningar krävs det också att man kan göra uppskattningar. Att 

göra en uppskattning inom matematiken innebär att man kan tänka kring och genomföra 

ungefärliga beräkningar för att lättare komma fram till ett rimligt men kanske inte exakt svar 

(Björklund, 2007). Det är oftast uppskattningsförmågan som man sedan kommer att använda sig 

av ute i verkliga livet. Det är med den som man kommer beräkna på ett ungefär hur lång tid 

innan ett möte man måste åka hemifrån eller på ett ungefär hur mycket kommer maten i 

matkorgen att kosta och har jag då pengar till det? (Booth & Siegler, 2006). 
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I ett examensarbete som Eeg-Olofsson och Wannersted (2012) har gjort så framkommer tanken 

att barns självinsikt och rimlighetstänk har tagit skada av att de inte längre behöver tänka så 

mycket själva. De får hela tiden hjälp av andra. Exempelvis så får de mycket av de vardagliga 

sakerna serverade för sig, av föräldrar som väcker och gör iordning dem inför skolan. Barnen får 

skjuts i bil till och från skolan och behöver inte titta på klockan för det gör andra åt dem. Detta 

leder till att de inte kan relatera till vad verkligheten faktiskt kräver, hur lång tid tar det att göra sig 

i ordning på morgonen? Hur långt är det till skolan? 

I Skolverkets rapport Lusten att lära (2003) framhävs det att matematiken som görs i skolan ska 

anknytas till andra sammanhang som inte är skolmiljö, detta för att visa nyttan av vad 

matematiken kan användas till. Forskare har dock kommit fram till att elever upplevs ha svårt att 

relatera och använda de matematiska kunskaper som de lär sig i skolan, till verkligheten utanför 

skolan (Ahlberg, 1995; Boaler, 1998). Att elever inte kan relatera sina kunskaper till andra 

sammanhang har flertalet forskare försökt ge svar på. Palm menar att skolmiljön i sig inte bjuder 

in till att fundera över verkligheten (Palm, 2003). Liknande svar har Pui och Lee (1998) där de 

anser att anledningen till att elever uppger orimliga lösningar på problem kan bero på att eleverna 

inte kopplar verkligheten utanför skolan till det de gör i skolan. Pui och Lee (1998) nämner också 

att matematikundervisningen i skolan ofta av tradition innehåller uppgifter vars innehåll endast 

ska lösas, vilket gör att eleverna inte reflekterar över hela uppgiftens innehåll utan bara fokuserar 

på att matematiskt komma fram till en lösning. Även Säljö och Wyndhamn (1993) har diskuterat 

liknade företeelser men där de konstaterade att även situationen som eleverna befann sig i 

påverkade hur de löste uppgifter. Exempelvis så visade det sig att elever som fick en 

problemlösningsuppgift på en matematiklektion tolkade uppgiften som en uppgift som krävde 

matematiska beräkningar. Detta gjorde att eleverna inte resonerade sig fram till ett passande svar. 

Elever som fick samma uppgift på en samhällslektion kom i större utsträckning fram till rätt svar 

än eleverna på matematiklektionen, eftersom de funderade över andra aspekter än enbart de 

matematiska. 

3.5 Verklighetsbaserad problemlösning: 

Wistedt, Brattström, Jacobsson och Källgård (1992) anser att det är viktigt att undervisningen 

som eleverna får i skolan ska anknyta till elevernas verklighet och inte till den av andra (vuxna) 

antagna verkligheten. Undervisningen måste bygga vidare på elevernas egna erfarenheter och 
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kunskaper, annars finns risken att den kunskap som lärs ut inte förankras hos eleverna, utan bara 

blir ytlig kunskap.  

Möjligheten av att kunna använda sina matematiska kunskaper tar Jo Boaler (1998) upp i en 

studie som hon har genomfört. Utifrån studien som Boaler gjorde visade det sig att elever som 

fick en traditionell undervisning med läroböcker och provräkningar, mer sällan kunde relatera och 

använda sina matematiska kunskaper i andra sammanhang än skolsammanhang. Alltså inte i 

verkliga livet. De elever som istället hade arbetat med projektbaserad problemlösning, kunde 

relatera sina kunskaper till andra sammanhang och på så vis lösa uppgifter både i och utanför 

skolan. 

För kännedom kan nämnas att Boalers (1998) studie har stött på motstånd och där andra forskare 

motsätter sig giltigheten i delar av studien (Jaschik, 2012). 

När det talas om att koppla inlärd kunskap till olika sammanhang kommer man ibland i kontakt 

med begreppet Transfer. Transfer kan förklaras som förmågan att kunna överföra inlärd kunskap 

från en kontext till en annan (Björkqvist, 2001). Björkqvist tar upp olika perspektiv på transfer. 

– Tillämpningsperspektiv, kunskap överförs från verkligheten till skolmatematiken. Behovet 

och kunskapen av att lösa problem i verkligheten transfereras till 

matematikundervisningen för att där ge ökad kunskapsutveckling. 

– Kognitivistiskt perspektiv, kunskap från skolmatematiken förflyttas till verkligheten. Indi-

videns egen förmåga att själv styra över den egna tankeverksamheten så att individen kan 

associera tidigare erfarenheter och kunskap till nya kontexter. Matematikundervisningen 

ska då generera till kunskap hos individen som sedan kan använda den i andra samman-

hang utanför skolan. (Björkqvist, 2001) 

Lester och Lambdin (2006) anser att en av matematikundervisningens viktigaste mål är att ge 

eleverna möjlighet att utveckla transfer, alltså förmågan att kunna tillämpa inlärd kunskap i nya 

situationer. Forskarna säger också att får inte eleverna möjlighet att träna transfer, så kommer 

eleverna att få svårigheter att kunna använda de matematiska kunskaper som skolan förser dem 

med i andra och nya situationer. Forskarna menar att det egentliga syftet med all 

matematikundervisning i skolan egentligen bygger på att eleverna får träna på förmågan transfer. 

Schoenfeld (1985) nämner att transfer är viktigt för eleverna att kunna tillämpa, när det kommer 

till att kontrollera och utvärdera ett resultat.  
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Butterworth (2000) har gjort en intressant iakttagelse efter att ha studerat Terezinha Nunes 

forskning. När Butterworth kopplar den kunskap om matematik som barn visar ute i verkliga 

livet och den karaktäriserades av utantill-inlärning av metoder och matematiska regler, så har han 

sett att när räknandet är meningsfullt och betyder något för barnen så ser de till att lära sig 

metoder för att uppnå syftet med sitt räknande. När barnen sedan var i skolan så misslyckade de 

ofta med räkne-uppställningarna eftersom dessa följer andra metoder än de barnen var vana vid 

och att resultatet av räknandet i skolan inte innebar något meningsfullt för barnen.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten som mitt arbete kommer att utgå ifrån, är inspirerad av Lesters 

(1983) faktorer som Taflin (2007) tog upp i sin studie. 

 Uppgiftsfaktorer; hit räknas faktorer som hör ihop med problemet t.ex. matematiskt innehåll och 

struktur, kontexten, problemets språkliga framställning.  

 Problemlösningsfaktorer; det den enskilde uppfattar av problemet, karakteristika för problemlösaren 

t.ex. förväntan på problemet, matematisk bakgrund, kön, ålder, reaktion under stress, grad av 

självständighet, spatial förmåga.  

 Processfaktorer; en mängd aktiviteter av både mental och fysisk art har betydelse för hela processen. 

 Omgivningsfaktorer; faktorer som ligger utanför det egentliga problemet, instruktion av problemet och 

en mängd andra faktorer.(Taflin, 2007)  

Då jag har fokuserat på olika typer av problemlösningsuppgifter i mitt arbete kommer jag endast 

att använda mig av uppgiftsfaktorer då det är dessa faktorer som är relevanta för mitt valda område. 

Utifrån Lesters (1983) definition av vad uppgiftsfaktorer är så kommer jag att fokusera på sådana 

faktorer som hör direkt till problemet. Detta kan vara problemets matematiska innehåll, 

problemets struktur, problemets språkliga framställning och problemets kontext eller 

sammanhang. 

Vid arbete med vardagsanknuten problemlösning i matematiken påpekar Wistedt, m.fl. (1992) att 

man måste vara medveten om olika regelsystem som är närvarande vid sådana arbeten. De talar 

om tre olika regelverk; a) vardagens och konventionernas regler, b) skolmatematikens regler och 

c) matematikens regler. Wistedt m.fl. menar att när man tar in vardagen i skolmatematiken så för 

det med sig aspekter som egentligen inte har med matematik och göra, men som ändå kan 

påverka de matematiska lösningarna och resultaten. Som exempel har de en uppgift där två barn 

tävlar och där den ene vinner. Inför nästa lopp startar det vinnande barnet med meters-tillägget 

som denne vann det första loppet med. Frågan är då vem vinner det andra loppet? Wistedt m.fl. 

kunde då se att när lärare och elever diskuterade detta så framkom aspekter som att barnen 

kanske var trötta efter första loppet och att det då skulle påverka det andra loppets utgång. Denna 

aspekt kan inte räknas som matematisk (Wistedt m.fl. 1992). Wistedt (1991) har noterat att elever 

kan tolka en problemlösningsuppgift på helt olika sätt. Några elever hade tolkat en uppgift som 
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en ren matematisk uppgift som bara skulle uträknas. Samma uppgift tolkades helt annorlunda av 

en annan elev. Denne kopplade in verklighetsaspekter i en eventuell lösning av uppgiften, vilket 

då gjorde eleven osäker på vad som skulle vara en bra lösning. Wistedt, m.fl. (1992) säger att 

problemuppgifter som innehåller elevnära vardagsföreteelser kan ge eleverna svårigheter att välja 

vilka matematiska strategier som behövs för att lösa problemet. Eleverna lever sig in i problemet 

och blir distraherade av icke-matematiska aspekter. Vid formulering av problemlösningsuppgifter 

kan dessa regler som Wistedt m.fl. talar om vara bra att ha i åtanke, så att lösningarna och svaren 

på problemlösningsuppgifterna ges utrymme för andra aspekter än enbart de matematiska 

aspekterna. 

Det har visat sig problematiskt att hitta en generell metod för att lära och bedöma elevers 

uppskattningsförmåga. En anledning kan vara som Booth och Siegel (2006) nämner, nämligen att 

uppgifter med uppskattning kan delas in i två grupper. Den första gruppen kräver kunskap om 

kontexten (vardagslivet eller situationen) och den andra gruppen kräver kunskap om tal och 

matematik, alltså taluppfattning. 

Indikationer på rimlighetsbedömning har som sagt visat sig svårdefinierat (Booth & Siegler, 

2006). Utifrån vad som har nämnts i bedömningsstödet tummen upp från förlaget Liber (Eriksson, 

2014) och i litteratur (Ahlberg, 1991) som indikationer på rimlighetsbedömning kan följande 

exempel indikera på rimlighetsbedömning. 

 Refererar till för individen, känd verklighet och tidigare känt tal eller storhet. Individen 

har kännedom om vad som kan representera ett tal eller en storhet. (Kommer kallas 

indikation 1 i detta arbete). 

 Individen för ett resonemang och argumenterar för metoder och lösningar som denne 

använder vid beräkningar och lösningar. (kommer kallas indikation 2 i detta arbete). 

  Individen använder eget referensmått. (Kommer kallas indikation 3 i detta arbete). 

 Individen använder sig av strategier för att se rimlighet, exempelvis, ritar, beräknar och 

använder modeller för att komma fram till om ett svar är rimligt eller inte. (Kommer 

kallas indikation 4 i detta arbete). 

 Individen går tillbaka och kontrollerar om svaret på en uppgift eller lösning är rimligt 

utifrån vad uppgiften efterfrågade. (Kommer kallas indikation 5 i detta arbete). 
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Indikationerna som beskrivs i bedömningsstödet (Eriksson, 2014) och i Ahlberg (1991) kommer 

att användas i det här arbetet, detta för att avgränsa hur Lesters (1983) uppgiftsfaktorer kan kopplas 

till rimlighetsbedömning.  

För att se hur elever verkligen löser en problemlösningsuppgift anser Silver, Leung och Cai (1995) 

att uppgiften måste vara utformad som sådan att den inte kan räknas som en standarduppgift 

som kan hittas i läroböckerna. Silver och Cai (1996) utvecklar detta påstående genom att föreslå 

att problemlösningsuppgifterna måste vara formulerade så att eleverna själva ska kunna välja och 

värdera lösningsstrategier. 
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5. Metodologisk ansats och val av metod 

För att kunna besvara frågeställningarna i det här arbetet, genomfördes en undersökning där 

avsikten var att försöka ta reda på om typen av problemlösningsuppgifter påverkar elevernas 

förmåga att bedöma svarens rimlighet, samt om och hur eleverna relaterar till verkligheten när de 

löser uppgifterna 

5.1 Urval 

De deltagare som valdes ut för den här undersökningen är elever i årskurs två och som har 

godkänt att vara med i studien. Sammanlagt valde ett 70-tal elever att delta i undersökningen och 

dessa elever bildade sammanlagt 24 elevgrupper. Eleverna går på fem olika skolor i mellersta 

Sverige och där en av skolorna hade flera parallellklasser. Anledningen till att just dessa skolor 

valdes var att då undersökningen delvis innehöll observation av elever så var det lättast att 

genomföra undersökningen om skolorna fanns inom rimligt reseavstånd. Att valet hamnade på 

elever i årskurs två var att eftersom tillfället för undersökningen sammanträffade med den 

tidpunkt på året då elever i årskurs tre genomför sina nationella prov, ville jag inte utsätta dessa 

elever eller deras lärare för ytterligare påfrestningar. Då undersökningen även krävde att eleverna 

skulle kunna skriva och formulera sig någorlunda väl passade det inte heller att vända sig till 

elever i årskurs ett. 

5.2 God forskningsed 

Min undersökning har följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har 

formulerat. Utifrån dessa principer så ska de fyra identitetsskyddskraven informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följas för att säkerhetsställa god forskningsed. 

För att säkerställa att dessa krav uppfylls har följande åtgärder vidtagits.  

Innan undersökningen genomfördes skickades ett informationsbrev ut till alla elever (se bilaga 1). 

Brevet innehöll information om vad syftet med undersökningen var, hur den skulle gå till, vad det 

innebar att vara med i den och att deltagandet i undersökningen var helt frivilligt. Jag informerade 

också om att eleverna eventuellt skulle komma att spelas in med ljudinspelning och att detta 

material endast kom att användas i forskningssyfte. Detta informationsbrev skulle tas med hem 

av eleverna, godkännas och undertecknas av vårdnadshavare innan det togs med tillbaka till 

skolan så att jag kunde fastställa vilka elever som skulle komma att ingå i undersökningen. För att 
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säkerställa att eleverna var införstådda med vad undersökningen handlade om så kom jag även att 

muntligt ge dem samma information igen när jag kom ut till klasserna för att genomföra 

undersökningen. 

För att säkerställa konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) kom allt material att anonymiseras. Ljudfiler 

kom att sparas på ett separat USB-minne som förvarades säkert utan möjlighet för utomstående 

att ta del av.  

5.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden för den här undersökningen bestod av en etnografisk undersökning. 

Undersökningen innehöll en insamling av elev-producerade problemlösningar och där några av 

dessa kompletterades med ljudinspelning och några med observation som användes för att 

komplettera och förtydliga det elev-producerade materialet. En etnografisk undersökning 

används oftast då det finns en önskan om att förstå individers tolkningar, handlande och 

förståelse av skeenden och situationer. När miljön för datainsamling förhåller sig till skolmiljö så 

används ofta etnografiska undersökningar. Vid etnografiska undersökningar är det vanligt att flera 

olika tekniker används för att samla in datamaterial och att analysen av materialet börjar redan vid 

insamlandet av datamaterial eftersom man som etnograf  vill ta reda på vad det är som händer vid 

de situationer man vill undersöka (Dovemark, 2007). Observation är en metod som med fördel 

kan användas som datainsamlingsmetod för att få upp ögonen för något som egentligen redan är 

bekant men man kanske inte har tänkt på tidigare (Kihlström, 2007). Observation används också 

för att få syn på beteenden eller agerande i naturliga situationer (Patel, Davidson, 2003). Att valet 

föll på observation som datainsamlingsmetod, berodde till största del på att rimlighetsbedömning 

kan vara svårt att avgränsa och bedöma som en enskild företeelse vilket även Booth & Siegel 

(2006) har framhållit. Att det dessutom inte finns exakta indikationer på vad som är 

rimlighetsbedömning gör att observationens möjlighet till en helhetsöverblick, skapar 

förutsättningar att fånga några av de indikationer som bedömningsstödet (Eriksson, 2014) och 

litteratur (Ahlberg, 1991) har använt sig av för att få syn på rimlighetsbedömning.  

Jag har använt mig av löpande protokoll i den här undersökningen. Enligt Johansson och Svedner 

(2001) är löpande protokoll vanligt att använda vid etnografiska metoder och ostrukturerade 
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observationer. Att notera löpande vad som sker och sägs ger observatören möjlighet att inhämta 

ett helhetsperspektiv på vad som har utspelat sig (Johansson, Svedner, 2001).  

Det elev-producerade materialet bestod av elevgruppernas beräkningar och anteckningar kring 

problemlösningsuppgifterna. För att komplettera och eventuellt förtydliga elevgruppernas 

anteckningar, observerades även några av elevgrupperna i varje klass under hela arbetstillfället.  

Några grupper spelades också in på ljudfiler. Genom observationen och ljudinspelningarna blev 

det möjligt att notera sådana aspekter kring elevernas rimlighetsbedömning och resonemang som 

kanske inte skulle ha framkommit ur elevanteckningarna. Detta var även något som framkom vid 

en pilotstudie. Som Björkqvist (2001) påpekar finns det många variablar och processer som 

påverkar arbetet kring problemlösning. För att kunna uppnå syftet med undersökningen var jag 

tvungen att anpassa datainsamlingsmetoden så att det skulle vara möjligt att iaktta sådana aspekter 

som undersökningen syftade på att undersöka. Detta fick mig att frångå ett tidigare förslag på att 

det mesta av datamaterialet skulle bestå av endast elev-producerat material.  

5.4 Tillförlitlighet 

Som redan har nämnts i tidigare text kan området rimlighetsbedömning anses som svårbedömt 

då det saknas exakta indikationer på vad som visar på förmågan att göra rimlighetsbedömning. 

Genom att använda mig av indikationer på rimlighetsbedömning som har använts i 

bedömningsstöd (Eriksson, 2014) och i litteratur (Ahlberg, 1991), ville jag öka min undersöknings 

validitet. För att öka min undersöknings validitet ytterligare, gjordes en pilotundersökning för att 

säkerställa uppgifternas svårighetsgrad, formulering och om det var möjligt att mäta det jag ville 

mäta. Utifrån resultatet från pilotundersökningen genomfördes vissa förändringar för att öka 

undersökningens validitet (se kap. 5.5). 

Eftersom datainsamlingsmetoden bestod av observationer och ljudinspelningar som sedan skulle 

tolkas utifrån valda indikationer på rimlighetsbedömning, så kräver det att jag som tolkare av 

datamaterialet är medveten om mina egna tankeprocesser och var jag själv står i förhållande till 

området som jag ska undersöka. Man måste hela tiden vara medveten om vilka värderingar man 

själv har och att dessa helst inte ska påverka hur man observerar och samlar in data. (Kihlström, 

2007).  

Observationerna genomfördes som en känd men inte deltagande observatör och genom 

ljudinspelningar, så det kan tänkas att datamaterialet kan ha påverkats av dessa 
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datainsamlingsmetoder. Patel och Davidson (2003) tar upp att en nackdel med att vara känd 

observatör, är att det naturliga beteende hos de som ska observeras kan påverkas. Som känd 

observatör men inte deltagande innebar i den här undersökningen att eleverna kände till att jag 

observerade dem, men de kände inte mig personligen. Jag deltog heller inte i arbetet som eleverna 

gjorde med problemlösningsuppgifterna. Att jag var en ny person för eleverna kan påverka vad 

och hur eleverna vågar tala högt. Att eleverna även var medvetna om att de kunde komma att 

spelas in på ljudfiler, kan ha påverkat deras naturliga beteende i hur de vågade prata och diskutera 

med varandra. Detta innebar att det datamaterial som jag baserade min analys och mitt resultat på 

skulle kunna ha sett annorlunda ut om det hade varit någon annan som gjort observationerna.  

5.5 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes innan den riktiga studien genomfördes. Detta för att säkerställa om 

uppgifterna i undersökningen verkligen kunde mäta det jag ville mäta (rimlighetsförmåga), om 

svårighetsnivån på uppgifterna var lagom för årskursen samt om den tänkta 

datainsamlingsmetoden fungerade för att samla in värdefull data.  

Det framkom vid pilotstudien att det var svårt att uppfatta hur eleverna tänkte bara genom att 

analysera det elevproducerade materialet. Elevmaterialet bestod enbart av några få beräkningar ur 

vilket jag inte kunde utläsa någon rimlighetsbedömning. Vid ett annat elevmaterial satt jag bredvid 

och antecknade det eleven sa men inte skrev, vilket ledde till att jag fick en klarare bild hur denne 

hade resonerat när jag lade ihop det elevskrivna med mina anteckningar. Ahlberg (1991) tar upp 

att då elever får möjlighet att diskutera problemlösningsuppgifter med varandra och öppet tala 

och resonera kring uppgiften, kan aspekter kring hur uppgiften tolkas komma fram. Detta ger 

läraren möjlighet att bedöma elevernas resonemangsförmåga och även se om eleverna reflekterar 

över lösningens rimlighet (Ahlberg, 1991). 

Att detta framkom i pilotstudien gjorde att jag fick tänka om kring hur data skulle samlas in. Från 

att endast ha tänkt observera någon enstaka grupp i varje klass, fick jag omstrukturera 

datainsamlingsmetoden. Jag kom istället att personligen sitta och observera och anteckna vid en 

grupp av elever, samtidigt som ljudinspelning skedde vid tre andra grupper i varje klass. Detta gav 

mig möjligheten att kunna lyssna på elevernas resonemang i mycket större utsträckning, vilket 

också innebar mer värdefull data.  
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Det framkom också att vissa uppgifter kunde upplevas som svåra om eleverna satt själva och inte 

hade någon att diskutera med. I den riktiga undersökningen satt eleverna i grupper och löste 

uppgifterna tillsammans. Eleverna fick då möjlighet att diskutera kring eventuella svårigheter. 

Ytterligare något som framkom vid pilotundersökningen var att formuleringen på uppgifterna är 

viktig så att eleverna själva kan läsa sig till vad som efterfrågas. En uppgift efterfrågade vilket svar 

som var rimligast, och eleverna skulle ringa in det svar som var närmast det rätta (då det inte alltid 

fanns något exakt rätt svar). Ordet rimligast upplevdes som svårt och flera av eleverna i 

pilotundersökningen behövde få detta förklarat för sig innan de visste vad de skulle göra med 

uppgiften. Jag ändrade därför formuleringen på den typen av uppgift och istället efterfrågade 

vilket svar som passar bäst till uppgiften. 

5.6 Problemuppgifter 

(Se även bilaga 2.) 

Uppgift 1  

a. En skola ska åka på skolutflykt med buss. Det går 320 elever på skolan och varje 

buss har plats för 50 personer. Hur många bussar kommer att behövas till skolutflykten? 

b. Adam ska köpa dricka till ett stort kalas. Han behöver 22 flaskor med dricka. I affären finns drickan i 4-

pack. Hur många 4-pack dricka behöver Adam köpa? 

Har kategoriserats som en verklighetstrogen men inte elevnära uppgift. Ahlberg (1991) har 

använt sig av en liknande uppgift i sitt arbete och anser likt Wyndhamn (1993) att en sådan 

situation som uppritas i uppgiften mycket väl kan utspela sig i verkligheten. Vad Ahlberg (1991) 

däremot anser är att uppgiften inte anses som elevnära eftersom det sällan är upp till eleverna att 

själva räkna ut hur många bussar som skolan ska beställa till skolresan.  

Uppgift 2 

a. Hur många timmar går du i skolan under en dag? 

b. Hur många timmar går du i skolan under en månad? 

c. Hur många timmar går du i skolan under ett år? 
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Valdes som en verklighetstrogen och elevnära uppgift. Skoogh och Johansson (1991) har använt 

sig av liknade uppgifter i en studie och där det framkom att en uppgift som formulerades som 

”Hur många timmar går du i skolan på en vecka?”, upplevdes som mycket mer elevnära än en 

uppgift som formulerades som ”Hur många timmar går Eva i skolan på en vecka?”. Eleverna får 

möjlighet att fundera över sin egen situation. 

Uppgift 3 Vilket svar passar bäst till uppgiften? Ringa in ditt svar. 

 

a. 11•50                          500      1000      1500      4000 

b. 3000 - 1500                 350      1200      1550     2400 

c. ½ + ½ + ½                   3/6         1 ½        ¾           2 

d. 149 + 299            större än 500    mindre än 500    518       

  

Har valts utifrån Taflins (2007) definition av problemlösningsuppgifter där uppgifterna varken 

har verklighetsförankring eller är elevnära. Då uppgifterna i undersökningen är tänkta att kunna 

mäta rimlighetsbedömning, var uppgifterna utformade som så att svaret oftast inte innebar ett 

exakt rätt svar, utan en uppskattning. McIntosh (2008) anser att när elever gör uppskattningar är 

det en fördel om de får gå efter det egna omdömet och den egna känslan för tal. McIntosh (2008) 

nämner också att det oftast används uppskattningar vid beräkningar för att avgöra om vad som är 

ett rimligt svar. 

Uppgift 4 Sara läser i sin bänkbok. Hon läser 5 sidor på 10 minuter. Hur lång tid tar det om ska läsa  

a. 20 sidor? 

b. 50 sidor? 

c. 100 sidor? (att det fattas ett ord (hon) i uppgiften är noterat men då det även gjorde det när uppgifter-

na delades ut till eleverna så har det ursprungliga uppgiftsformuleringen fått stått kvar) 

Ska representera typen av uppgift som inte kan relateras till riktig verklighet men som kan 

uppfattas som elevnära. Uppgiften har inspirerats från Pui och Lees (1998) förklaring av att 

sådana uppgifter ofta tycks vara hämtade från verkligheten, men att scenariot i uppgifterna i 

verklig mening är omöjliga att genomföra. Uppgift 4 tar upp något som eleverna känner igen, att 

läsa bänkbok. Det som dock inte kan relateras till verkligheten är att beräkna hur länge det tar för 

personen att läsa 100 sidor respektive 1000 sidor. 100 sidor kanske kan läsas sammanlagt om 

antalet tillfällen som boken läses läggs samman men att elever har en bänkbok som har 1000 
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sidor är knappast rimligt. Vad som heller inte är rimligt i uppgiften är att det inte tas hänsyn till 

om man orkar läsa 100 eller 1000 sidor i sträck utan paus. 

Uppgift 5 Ett flickfotbollslag ska åka och spela bortamatch. De ska åka bil dit. I laget är det 22 spelare. Hur 

många bilar behövs för att köra laget?                                       

Har valts som typen av verklighetstrogen och elevnära uppgift. Wyndhamns (1993) och Ahlberg 

(1991) har tagit upp vad som skiljer verklighetstrogna och inte verklighetstrogna uppgifter som 

anses vara elevnära. Utifrån deras definitioner så har uppgift 5 konstruerats så att situationen i 

uppgiften ska kunna upplevas av elever och att det är något som de själva kan komma att behöva 

fundera över i verkligheten. Vad som skiljer uppgift 1 och uppgift 5 är att i uppgift 1 så är det 

föga troligt att skolans elever kommer ställas inför ansvaret att beställa skolbussar till hela skolan, 

och alltså inte anses som en elevnära uppgift. Uppgift 5 däremot kan eleverna faktiskt komma att 

ställas mot då det upplevs som vanligt att föräldrar och deltagare inom ungdomsidrott själva får 

stå för skjuts till bortamatcher. Uppgiften skulle också kunna kopplas till att klassen ska på skolut-

flykt eller att man ska åka bort på utflykt med ett gäng kompisar. 

5.7 Procedur 

Eleverna delades in i grupper om 2-3 elever i varje grupp. Elevernas ordinarie lärare delade in 

eleverna i grupper eftersom denne känner eleverna väl sedan tidigare och kan då skapa 

fungerande gruppkonstellationer. Ahlberg (1991) anser då grupparbeten ska kunna utföras med 

gott resultat krävs det att gruppsammansättningen fungerar. Hon anser också att gruppernas 

storlek påverkar elevernas möjlighet att delta i grupparbetet. I grupper med mer än fyra elever 

försämras möjligheten för eleverna att få lika mycket kommunikativt utrymme. 

Jag informerade eleverna återigen vad syftet var med undersökningen och hur den skulle gå till. 

Alla grupper hade försetts med varsin kod, exempelvis St1 och N3C och där allt material 

elevgrupperna producerat försågs med gruppkoden. Totalt kom 24 elevgrupper att delta i 

undersökningen. 

Elevgrupperna placerades ut i ostörda miljöer i skollokalerna och försågs med penna, 

suddgummi, uppgiftspapper och skrivpapper. Inför varje grupp informerade jag sedan att de 

tillsammans skulle diskutera hur de skulle kunna lösa uppgifterna. Jag talade också om att var det 

någon uppgift som de tyckte var för svår för att lösa så kunde de bara diskutera över hur de skulle 

kunna lösa den och sedan hoppa över uppgiften. Jag informerade också eleverna om att jag 
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placerade en Ipad vid dem som skulle spela in ljud, vilket skulle göra det möjligt för mig att sedan 

lyssna på hur de hade pratat och diskuterat. 

När arbetet började satte jag mig vid någon av grupperna och förde anteckningar över hur de 

diskuterade och arbetade med att komma fram till lösningar och svar på uppgifterna. I de 

grupper som jag observerade försökte jag hålla mig i bakgrunden och jag ställde endast någon 

fråga ibland där jag oftast efterfrågade hur någon elev hade tänkt eller resonerat. Detta för att få 

möjlighet att se och höra elevernas resonemang. 

De flesta av grupperna satt cirka 35 minuter och arbetade med uppgifterna men det fanns tider 

på mellan 15 minuter och upp till 50 minuter.  
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6. Resultat och analys 

6.1 Resultatsammanställning 

Elevgruppernas svar och resonemang analyserades och där elevernas slutgiltiga svar på 

uppgifterna användes för att fastställa om de hade angett ett rimligt svar eller inte. I analysen 

användes indikationerna 1–5 för att fastställa vad som skulle räknas som ett rimligt resonemang 

och svar. Elevernas svar sammanställdes i Tabell F (se bilaga 4). Då undersökningen gjordes i 

elevgrupper med flera elever i varje grupp, fanns det elever som förde ett mer rimligt resonemang 

än just det svar som gruppen hade angivit som sitt slutgiltiga svar. Sådant rimligare resonemang 

kommer att omnämnas som relevant vid respektive uppgift. I analysen av hur elevernas relaterade 

till verkligheten, användes elevernas hela resonemang kring hur de löste uppgifterna och inte bara 

deras svar på uppgifterna. Detta resultat sammanställdes i Tabell E (se bilaga 3).  

Utifrån syftet med det här arbetet sammanfattades det relevanta resultatet för om eleverna angav 

rimliga svar eller inte och om de relaterade till verkligheten eller inte i en sammanfattande Tabell 

A. I denna tabell kan man också utläsa vilken typ av problemlösningsuppgift respektive uppgift 

var tänkt att vara där V står för verklighetstrogen och E står för elevnära. Avsaknaden av V eller 

E innebär att uppgiften inte var verklighetstrogen eller inte elevnära. Tabell A har endast baserats 

på de elevsvar som det har varit möjligt att kategorisera utifrån kategorierna som är definierade i 

kapitel 4. 

Bortfallet för om eleverna relaterade till verkligheten eller inte beror på att inte alla elevgrupper 

har arbetat med respektive uppgift. Bortfallet för om eleverna har angett rimliga svar eller inte 

beror antingen på att de inte har arbetat med uppgiften eller att det tydligt har framkommit att 

eleverna bara har gissat fram ett svar. När procentberäkningar har gjorts har dessa baserats på det 

totala antalet elevgrupper (24 stycken) som deltog i studien och där varje uppgift som har tillhört 

samma typ har lagts ihop. Som exempel för hur procentberäkning har gjorts kan uppgifter som är 

av typen V visa följande – resultatet för uppgift 1a och 1b har lagts ihop. För kategorin där 

eleverna relaterar till verkligheten blir det 15+19=34 av 48 möjliga (48 kommer från att alla 

grupper (24 stycken) har kunnat svara på både a respektive b uppgiften). 34 verklighetrelaterade 

svar av 48 möjliga gav 70,8333...≈71 %.  

Innehållet i Tabell A kommer att tas upp i avsnitt 6.1.1–6.1.4.  



 

26 

 

Tabell A Resultatsammanställning av verklighetsrelaterat resonemang, rimliga svar och bortfall 
 

 

6.1.1 Verklighetstrogna och elevnära uppgifter. 

De typer av uppgifter som var verklighetstrogna och elevnära medförde att cirka 71 % av elever-

nas resonemang var verklighetsrelaterat. Men endast cirka 31 % hade angivit rimliga svar. Uppgift 

5 var den uppgift där flest elever relaterade till verkligheten (23 stycken).  Det vanligaste resone-

manget som fördes var att eleverna reflekterade över att bilar har olika många säten och att anta-

let bilar som behövdes, då berodde på vilka sorts bilar som valdes att användas. Trots att nästan 

alla elevgrupper relaterade till verkligheten var detta den uppgift som gav minsta antal rimliga 

svar. Ett rimligt svar hade varit 6 bilar. Då det står flickfotbollslag i uppgiften avser det personer 

under 18 år, vilka då inte själva kan köra bil och ett rimligt resonemang hade då varit att det max 

 Relaterar till 
verkligheten 

Relaterar 
inte till 
verkligheten 

Bortfall vid 
relatering 
till 
verkligheten 

 Rimligt svar Inte 
rimligt 
svar 

Bortfall 
vid 
rimliga 
svar 

1a  V 15 7 2  14 6 4 

1b  V 19 5   16 8  

2a  
V+E 

22 2   18 4 2 

2b  
V+E 

16 6 2  4 13 7 

2c  
V+E 

7 12 5  1 11 12 

3a  --  21 3  10(11) 7 7 

3b  --  20 4  2 13 9 

3c  --  16 8  3 7 14 

3d  --  20 4  16 2 6 

4a  E  14 10  10 4 10 

4b  E  11 13  2 7 15 

4c  E 3 8 13  1 8 15 

5  V+E 23  1  7 16 1 

total 105 142 65  104(105) 106 102 
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fick plats 4 personer ur laget i en vanlig 5-sätes bil (en chaufför som inte är med i laget tar den 

femte platsen) eller att det hade varit 7-sätesbilar som kört laget. Utifrån förklaringen om vad ett 

rimligt svar hade inneburit så har de allra flesta elevgrupper angett ett orimligt svar. Det vanlig-

aste resonemanget har varit att det får plats fem personer i en bil och att det då har behövts 5 

bilar. Men som jag skrev tidigare var avsikten att spelarna själva inte skulle kunna köra, vilket då 

inte tillät att det fick plats fem spelare i varje bil.  

En grupp som fick fram ett rimligt svar hade reflekterat över att det bara har fått plats fyra spe-

lare i varje bil (eftersom flickorna i laget inte själva kunde köra)och på så sätt räknat ut att det 

hade behövts 6 bilar för att köra laget. En annan grupp hade en elev som sade att denne hade en 

bil som det fick plats 7 stycken i. Gruppen började dock beräkna på 5-sätes bilar men när de inte 

tyckte om svaret de fick (25 vid beräkning 5, 10, 15, 20, 25) gick gruppen tillbaka till 7-sätes bilar. 

Gruppen kom då fram till att det behövdes 3 stycken 7-sätes bilar och en vanlig bil (5-sätes bil) 

för att alla skulle få plats. (det framkom dock inte om elevgruppen hade tagit hänsyn till att en 

chaufför tar upp en plats, men då resultatet av antal bilar hade varit detsamma som om de hade 

gjort det så räknades deras svar som rimligt). 

Även uppgift 2a–c var typen av uppgift som var verklighetstrogen och elevnära.  Cirka 63 % av 

elevgrupperna relaterade till verkligheten när de resonerade kring uppgifterna. Vid uppgift 2a 

resonerade nästan alla elevgrupperna som så, att de visste när de började skolan på morgonen 

och när de slutade för dagen och räknade på så vis ut hur många timmar de var i skolan. 

Vi börjar ju halv nio och slutar ett [elev tittar på klockan och beräknar de hela timmarna] det är 4, nej det 

är 4,5 timmar (elev ur elevgrupp N3A) 

En grupp ställde sig frågan att ”det beror ju på när man börjar och slutar?” (elevgrupp St2) men 

efter att de konstaterat att det stod du i frågan, kom elevgruppen fram till ett rimligt svar. 

Detta var även den uppgift som fick flest antal rimliga svar (18 stycken). Ett fåtal grupper angav 

orimliga svar. Exempelvis visste en grupp att de slutade klockan 13.00, och kom då fram till att de 

är i skolan 6 timmar, vilket inte är rimligt.  

Vid uppgift 2b och 2c sjunker antalet elevgrupper något som relaterar till verkligheten till 16 

respektive 7, jämfört med 2a (18 stycken). Vid 2b kan verklighetsrelaterat resonemang ha varit att 

elevgrupperna har tagit upp att månader har olika många dagar och eller att man inte går i skolan 
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alla dagar i månaden, eftersom vissa månader har lov och så vidare. Elevgrupper som kanske inte 

har reflekterat över att man inte går i skolan alla dagar i månaden men att de har reflekterat över 

att månader har olika antal dagar, har ändå kategoriserats att ha fört verklighetsrelaterat 

resonemang. 

Det är ju olika varje månad, vi har ju lov vissa månader – vi tar mars, då har vi inget lov, – vi tar april där 

är det 30 dagar, – nej oktober där är det 31 dagar och det är fyra veckor på en månad, – vi avrundar det till 

30 dagar också har vi helger med så 30 – 8 är 22 dagar (Elevresonemang elevgrupp N3C) 

Vid 2c var det 7 grupper som relaterade till verkligheten. Grupperna förde då resonemang som 

innebar att de var medvetna om att man inte går i skolan alla dagar på året, eftersom det finns 

lovdagar och helger. 

Räkna bort påsklov, jullov, sportlov, sommarlov, plusa[sic] på timar[sic] vi går på skolan varje dag 

(Elevgrupp St2 skriftliga svar) 

6.2.2 Verklighetstrogna men inte elevnära uppgifter 

Uppgift 1a–b var av typen verklighetstrogna men inte elevnära uppgifter. Här var cirka 71 % av 

elevernas resonemang verklighetsrelaterat och cirka 63 % av grupperna har angivit rimliga svar. 

Detta innebär att denna typ av uppgift och typen av uppgift som var både verklighetstrogen och 

elevnära gav lika stor del verklighetsrelaterade svar (71 % respektive 71 %). 

Tabell B Uppgift 1a och 1b, urklipp ur Tabell A 

 

Uppgift 1a. 

En skola ska åka på skolutflykt med buss. Det går 320 elever på skolan och varje buss har 

plats för 50 personer. Hur många bussar kommer att behövas till skolutflykten? 

 Relaterar till 
verkligheten 

Relaterar 
inte till 
verkligheten 

Bortfall vid 
relatering 
till 
verkligheten 

 Rimligt svar Inte 
rimligt 
svar 

Bortfall 
vid 
rimliga 
svar 

1a  V 15 7 2  14 6 4 

1b  V 19 5   16 8  
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Ett typiskt resonemang har varit att beräkna hur många bussar som behövs för att alla elever på 

skolan ska få plats och att det även har konstaterats att bussarna inte behöver vara fulla eller att 

elevernas beräkningar har gett dem 6 bussar och att de då har behövt en sjunde för att alla skulle 

få plats eller som en grupp sa ”så de sista 20 slipper gå efter” (Elevgrupp N1C). Eller elevgrup-

pen som angav att det behövdes 6 stora bussar och en liten buss. Den elevgruppen talade om att 

skolbussen de åkte i hade 20 säten alltså kunde man ta en sådan buss istället för en stor buss till. 

Båda dessa gruppers resonemang kan räknas som verklighetsrelaterat och där båda grupperna har 

angivit ett rimligt svar.  

Det fanns grupper som inte förde något verklighetsrelaterat resonemang men ändå har angivit ett 

rimligt svar. De har till exempel inte högt talat om att bussarna inte behöver vara fulla utan endast 

beräknat eller ritat att det behövs 7 bussar för att alla ska få plats. Det fanns även grupper som 

reflekterade över verkligheten men inte angav ett rimligt svar. 

Ett orimligt svar på den här uppgiften har bland annat varit att det behövs 6,5 bussar. En elev-

grupp hade beräknade att det för 300 elever behövdes 6 bussar men för de övriga 20 räckte det 

med en halv buss.  

Liknande resonemang som förts vid uppgift 1a har skett vid uppgift 1b (se uppgifter bilaga 2). 

Likt uppgift 1a så har eleverna först beräknat hur många 4-pack som kom att behövas samt att de 

har reflekterat över att det blir två flaskor över (vid beräkning av 6 stycken 4-pack)  eller att det 

kommer att behövas ett 4-pack till så att det inte fattas två flaskor (vid beräkning av 5 stycken 4-

pack). Även vid denna uppgift har flera grupper beräknat och kommit fram till ett rimligt svar 

men har inte högt resonerat kring att det blir två drickor över, vilket då har inneburit att deras 

svar inte kar kategoriserats som verklighetsrelaterat. 

En lösning som har kategoriserats som ett orimligt svar var en lösning där elevgruppen kom fram 

till att det behövdes fem 4-pack och ett 2-pack. En annan orimlig lösning var då en elevgrupp 

kom fram till att det behövdes fem 4-pack och två flaskor till, men att det inte gick eftersom det 

bara var 4-pack. Dessa två lösningar har dock kategoriserats som verklighetsrelaterade då det 

utifrån uppgiftens fråga anses som orimliga svar men är väl fungerande i verkligheten (du bryter 

loss två flaskor från ett 4-pack eller köper två singelflaskor utöver 4-packena). 
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6.1.2 Inte verklighetstrogna och inte elevnära uppgifter 

 Uppgift 3a–d var av typen som varken var verklighetstrogna eller elevnära. 

Tabell C Uppgift 3a–d, urklipp från Tabell A 

 

Här var det ingen elevgrupp som förde ett verklighetrelaterat resonemang men det var 32 % (33 

%) som har angav ett rimligt svar. 

När elevgruppernas resonemang analyserades har inga kopplingar till verkligheten noterats. Det 

har inte heller noterats att någon enskild elev har haft funderingar eller kopplat uppgifterna till 

verkligheten. Det enda som skulle kunna tolkas som en svag koppling till verkligheten var när en 

elev försökte förklara för sina kamrater hur denne tänkte vid uppgift 3c men denne hade svårt att 

sätta ord på vad denne menade. Gruppen hade en elev som resonerade fram att en halv plus en 

halv blev en hel och lade man till en halv till blev det en hel och en halv. Elevens kompisar hade 

svårt att förstå resonemanget men eleven övertygade dem om att det var svaret och då gick de 

med på att ringa in det. Jag observerade att eleven försökte förklara med andra ord eller annat sätt 

för att kompisarna skulle förstå. Tyvärr kom denne inte på något annat sätt men lyckade som sagt 

ändå övertyga sina något tveksamma kamrater. Alla eleverna i den gruppen ville att jag skulle 

förklara den uppgiften för dem efter att de gjort färdigt. Jag visade dem genom att rita tre halva 

cirklar som kunde representera tre halva pizzor. Två av halvcirklarna sattes ihop och bildade en 

hel cirkel och den sista halva fick stå bredvid och då verkade det som om alla eleverna förstod 

eftersom de nickade och sade ”Aha” (elev ur elevgrupp St2) och eleven som hade försökt tala om 

det förut verkade nöjd och lättad över att dennes svar också hade varit rätt. 

 Relaterar till 
verkligheten 

Relaterar 
inte till 
verkligheten 

Bortfall vid 
relatering 
till 
verkligheten 

 Rimligt svar Inte 
rimligt 
svar 

Bortfall 
vid 
rimliga 
svar 

3a  --  21 3  10(11) 7 7 

3b  --  20 4  2 13 9 

3c  --  16 8  3 7 14 

3d  --  20 4  16 2 6 
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Som tidigare nämnts var det 32 (33) % av elevgruppernas lösningar som räknades som rimliga. 

Det vanligaste sättet att komma fram till rimliga svar för uppgifterna 3a-d har varit att beräkna sig 

till det. En grupp började räkna så att de kom fram till 550, för att sedan se vilket av svarsalterna-

tiven 500 eller 1000 som passade bäst. Då började en elev att resonera och förklara att 500 var 

närmast 550 och inte 1000, vilket de andra eleverna då höll med om. 

Det förekom också elevgrupper som räknade sig fram till ett orimligt svar men var helt överty-

gande om att deras svar var rätt. Detta är skillnaden på om elevernas svar har kategoriserats som 

orimliga eller ej löst/gissat i Tabell F (se bilaga 4). 

Vid en av grupperna som hade tilldelats indikation orimligt, var det en elev som efter att gruppen 

hade fortsätt arbeta med uppgifterna och var på några av de sista uppgifterna, påpekade att denne 

trodde att svaret på 3a var 500 och inte 1000 som gruppen hade svarat. Det var dock inte något 

som övriga gruppmedlemar reflekterade över och eleven stod inte på sig så deras orimliga svar 

fick stå kvar. Det är denne elevs svar som står inom parentes i Tabell A och F (Tabell F, se bilaga 

4). 

Uppgift 3c var det många elevgrupper som inte löste. Flera grupper hade inte arbetat med tal i 

bråkform, några andra grupper förstod vad uppgiften handlade om först efter att jag förklarat 

och läst upp uppgiften för dem. Det fanns också grupper som missförstod uppgiften. Jag hörde 

bland annat en av grupperna som hade blivit inspelade, hade tolkat ½ som den första februari 

och då fått fram att svaret måste vara 3/6, vilket då uttalades som tredje mars.  

6.1.3 Inte verklighetstrogna men elevnära uppgifter 

Tabell D Uppgift 4a–c, urklipp från Tabell A 

 

 Relaterar till 
verkligheten 

Relaterar 
inte till 
verkligheten 

Bortfall vid 
relatering 
till 
verkligheten 

 Rimligt svar Inte 
rimligt 
svar 

Bortfall 
vid 
rimliga 
svar 

4a  E  14 10  10 4 10 

4b  E  11 13  2 7 15 

4c  E 3 8 13  1 8 15 
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Uppgift 4a-c var typen av uppgifter som var elevnära men inte verklighetstrogna. Endast cirka 4 

% av elevgruppernas resonemang var verklighetsrelaterade och cirka 18 % av elevsvaren var 

rimliga. 

Det var endast i uppgift 4c som det i analysen upptäcktes verklighetsrelaterat resonemang. En 

grupp som hade kommit fram till att det skulle ta 5000 minuter och läsa 100 sidor, reflekterade 

över att 5000 minuter var ganska länge. En annan grupp tycker också att deras svar (3 timmar) 

var ”skitlänge” (Elevgrupp N1D). En grupp reflekterade över att 100 sidor var mycket och läsa.  

Ett tydligt verklighetsrefererande resonemang hade varit om eleverna skulle ha reflekterat över att 

det är föga troligt att någon läser 50 respektive 100 sidor i sin bänkbok vid samma tillfälle eller att 

någon orkar läsa 100 sidor utan avbrott. Det skulle också ha varit verklighetsrefererande om ele-

ver hade kopplat uppgiften till egen bänkboksläsning eller till exempel reflekterat över att det var 

mycket att läsa eller om man läser bänkbok så länge? Eller om bänkböcker har så många sidor?  

De elevgrupper som angav rimliga svar på uppgifterna beräknade sig fram till detta. 

Det upplevdes som att uppgiften var svårtolkad och att eleverna hade svårt att komma fram till 

en strategi för att kunna komma fram till svaret. Flera av dem som feltolkade uppgiften och 

trodde att a, b, och c var svarsalternativ och ringade således in något av a, b, eller c som ett svar 

på frågan. De förstod alltså inte att a, b och c var tre olika frågor. Det upplevdes också som att 

uppgifterna 4a–c var svåra att lösa, vilket gjorde att många elevgrupper hoppade över dem eller 

bara gissade sig fram till ett svar. 

6.2 Sammanfattning av resultat 

Utifrån analysen av datamaterialet kan man utläsa att typen av uppgift som är verklighetstrogen 

och elevnära samt typen av uppgift som endast är verklighetstrogen ger flest verklighetrelaterade 

resonemang bland elevgrupperna, 71 % i båda fall. Dessa typer av uppgifter följs av typen 

elevnära men inte verklighetstrogna som ger 4 % verklighetrelaterade resonemang och sist typen 

som varken är elevnära eller verklighetstrogna där inga elevgrupper relaterade till verkligheten i 

sina resonemang. 

Typen av uppgift som ger flest rimliga svar är uppgifterna som endast är verklighetstrogna, 63 %. 

Därefter kommer typen som varken är elevnära eller verklighetstrogna med 32 (33) % rimliga 
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svar. Dessa följs tätt av typen uppgifter som är elevnära och verklighetstrogna med 31 %. Sist är 

uppgifterna som endast är elevnära med 18 % rimliga svar. 

 

7. Diskussion 

7.1 Diskussion 

Syftet med det här arbetet har varit att se om typen av problemlösningsuppgifter påverkar 

elevernas förmåga att bedöma svarens rimlighet, samt hur eleverna relaterar dessa till 

verkligheten.  

En undersökning gjordes som syftade på att visa om och hur elevernas resonemang ter sig när de 

får lösa olika typer av problemlösningsuppgifter. Undersökningen var också tänkt att visa på om 

elevernas resonemang och rimlighetsbedömning förändrades beroende på vilken typ av 

problemlösningsuppgift de löste och om uppgifterna påverkade hur eleverna relaterade till 

verkligheten.  

7.1.1 Pronomens betydelse i uppgifternas text 

Utifrån Tabell A kan man utläsa att uppgift 2a gav flest rimliga svar. Denna uppgift var tänkt som 

en elevnära och verklighetstrogen uppgift. Uppgiften formulerades i ”du” form för att få eleverna 

att fundera över den egna situationen. Att använda ”du” form är enligt Skoogh och Johansson 

(1991) ett sätt att göra uppgifter mer elevnära. Även Wistedt m.fl. (1992) och Ahlberg (1991) 

påpekar att det är viktigt att undervisningen kan anknytas till elevernas verklighet. Den tänkta 

kategoriseringen på typen av uppgift tycktes även stämma med hur elever i min undersökning 

uppfattade uppgiften. En elev poängterade att det stod ”du” i uppgiften. Ett annat vanligt 

resonemang var också att ”vi börjar halv nio och slutar klockan ett”, vilket innebar att eleverna 

reflekterade över den egna situationen och den egna verkligheten. Elevernas resonemang kan då 

tyckas styrka Wistedts m.fl.(1992) och Ahlberg (1991) påstående om att det är viktigt att knyta an 

undervisningen till verkligheten.  

Det verkade som att eleverna tyckte uppgift 2a var lätt, de flesta visste direkt hur de skulle göra 

för att lösa uppgiften. Uppgiften var också skriven i ”du” form som jag nyss har diskuterat som 
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en aspekt som gör uppgiften elevnära. Att det var den här uppgiften som gav flest rimliga svar 

kan således bero på flera saker. Den egentliga anledningen till att flest elevergrupper angav 

rimliga svar kan det spekuleras kring och för att få ett säkrare resultat krävs ytterligare 

undersökningar. 

7.1.2 Uppgiftens kontext 

Jag upplevde det som att eleverna tyckte uppgiften 2a. var lätt. Eleverna visste oftast när de 

började och när de slutade på skolan och kunde på så vis titta på en klocka och räkna ut exakt hur 

länge de var på skolan. Palm (2003) påpekar att ibland använder sig elever av verkligheten för att 

kunna ge rimliga svar. Några grupper angav tider som ansågs vara orimliga. Eftersom dessa 

grupper blev inspelade hade jag dock ingen möjlighet att fråga hur de resonerade kring sina svar, 

men en tanke som slog mig var att dessa elever kanske var på fritids före eller efter skolan och 

räknade då även med den tiden till tid i skolan. De följande uppgifterna 2b och 2c verkade 

däremot som ganska svåra för eleverna. De uppgifterna medförde både större tal att räkna med, 

samt hade innehåll som stod ”mellan raderna” (att man inte är i skolan alla dagar på en månad 

eller under ett år) som var viktig att kunna utläsa för att kunna få ett rimligt svar. 

Uppgift 5 var också tänkt att vara typen av uppgift som var både elevnära och verklighetstrogen, 

men sammanställningen i tabell A visar att detta var den uppgift som fick flest orimliga svar. När 

jag analyserade den här uppgiftens elevsvar framkom det väldigt tydligt att eleverna visste att det 

fanns bilar med olika många säten. Det som gjorde att många grupper fick orimliga svar var att 

de inte reflekterade över att flickorna i fotbollslaget själva inte skulle kunna köra bilarna (vilket 

inte var tänkt att de skulle kunna). Det innebar att även den här uppgiften hade ett innehåll som 

var tvunget att kunna utläsas ”mellan raderna” för att kunna få ett rimligt svar. Både Möllehed 

(2001) och Malmer (1993) har båda poängterat att det är viktigt att eleverna kan förstå och tolka 

texten i problemlösningsuppgifter för att kunna lösa problemet.  

Var det så att eleverna kanske bara koncentrerade sig på det matematiska innehållet och inte 

reflekterade över verkligheten? Detta var något som Pui och Lee (1998) hade sett, nämligen att 

elever ofta uppgav orimliga svar på uppgifter eftersom de bara såg till det matematiska innehållet 

och inte reflekterade över verkligheten. Att eleverna reflekterar över verkligheten och på så vis 

inte kan lösa det matematiska problemet som Wistedt, m.fl. (1992) påpekar, tycks inte ha varit ett 

problem vid den här uppgiften, snarare tvärtom vilket då stödjer Pui och Lee (1998) påstående. 
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7.1.3 Finns det en mening? 

Under arbetets gång verkar det som en ovanlig företeelse att eleverna reflekterar över om deras 

svar är rimliga eller inte. Samma iakttagelse under mina VFU-perioder stod till grund för det här 

arbetets syfte och frågeställningar. Känslan jag har haft under arbetet är att så länge eleverna har 

kommit fram till ett svar har de varit nöjda. Många av elevsvaren har varit rimliga, men många 

svar har varit långt ifrån rimliga och detta är inget som eleverna har reflekterat över men som 

Booth och Siegler (2006) säger så är indikationer på rimlighetsbedömning svårdefinierat. Kan det 

vara så att eleverna endast ser rimligheten i svaren på uppgifter som de själva känner sig säkra på 

både när det gäller det matematiska innehållet och den situation som uppgiften beskriver? 

Uppgift 2a som hade flest rimliga svar tycktes vara lätt att förstå för eleverna och de visste hur de 

skulle kunna komma fram till ett rimligt svar. Vid de uppgifter jag upplevde att eleverna tyckte var 

svåra (2c, 3b, 3c, 4b och 4 c), var det många elevgrupper som inte visste hur de skulle lösa 

uppgifterna eller att de gav orimliga svar på. 

Att eleverna sällan reflekterade över om deras svar var rimliga eller inte, kanske också har sin 

grund i det som Butterworth (2000) diskuterade. När de matematiska problemen är meningsfulla 

för eleverna och svaret eller lösningen verkligen betyder något för eleverna, så överväger eleverna 

om deras svar är rimliga (Butterworth, 2000). Eleverna i min undersökning skulle inte personligen 

ha någon mer nytta av problemens lösningar och svar, mer än att de skulle kunna lösa 

uppgifterna och få ett rätt svar. Alltså innebar undersökningens problem, inte något speciellt 

meningsfullt för eleverna och de behövde således inte göra större ansträngningar för att 

kontrollera om deras svar var rimliga eller inte. Den enda negativa konsekvensen som kunde 

hända var att deras svar blev fel. 

Hur ska aktiva lärare göra för att få eleverna att reflektera mer över sina svars rimlighet? Detta är 

en svårlöst fråga där det kanske inte finns något exakt rätt svar. Som jag har nämnt flertalet 

gånger är rimlighetsbedömning svårbedömt och där indikationerna är flera på vad som kan vara 

tecken på rimlighetsbedömning. Men som jag kommer att ta upp lite senare i det här kapitlet så 

har jag gjort en intressant iakttagelse under arbetets gång. Då elever får möjlighet att prata och 

diskutera högt med varandra så tydliggörs elevernas förmåga att resonera kring uppgifternas 

innehåll. Jag har också tänkt tillbaka på mina VFU-perioder och kan då inte erinra mig om någon 

av mina handledare någon gång har uppmanat eleverna att fundera över om deras svar är rimliga 
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eller inte, kanske kan en uppmuntran om reflektion kring rimlighet öka elevernas förmåga att 

reflektera över sina svars rimlighet.  

7.1.4 Verklighetstrogna uppgifter ger verklighetstrogna svar 

Undersökningen syftade också till att påvisa om och i vilken utsträckning eleverna refererade till 

verkligheten. Tabell A visar att uppgift 5 resulterade i flest verklighetsrefererande resonemang. 

Även uppgifterna 1a–b, 2a–c och även 4c medförde detta. Dessa uppgifter förutom 4c var de 

uppgifter som var framtagna att vara verklighetstrogna uppgifter. Uppgifterna 3a–d och 4a–c 

skulle inte vara verklighetstrogna. En intressant iakttagelse som skedde i analysen var att då 

eleverna löste uppgifterna 3a–d, var det ingen elev som kopplade någon av uppgifterna till 

verkligheten eller till någon specifik situation. Inte heller vid uppgift 4a–b skedde något 

verklighetsrefererande resonemang. Det resonemang som fördes vid uppgift 4c var inte heller så 

starkt verklighetsrefererande, vilket har nämnts under avsnitt 6.2.12. Vad innebär då detta? 

Undersökningens resultat tycks påvisa att typen av problemlösningsuppgift, påverkar elevernas 

verklighetsrelaterade resonemang. Då uppgifterna innehåller verklighetstrogna situationer tycks 

eleverna också gärna referera till verkligheten. 

Worth (1990) och även Malmer (1993) hävdar båda att en förutsättning för att elever ska kunna 

lösa problem så måste eleverna kunna relatera problemet till egna erfarenheter och kunskaper. 

Detta påstående kan då tyckas styrkas av vad min undersökning visade och utifrån resultatet som 

nämndes här ovan, men Worth (1990) och Malmer (1993) påstående borde då också innebära att 

de uppgifter som saknar verklighetskoppling borde ha medfört problem för eleverna att lösa. 

Trots detta löste och angav, flertalet grupper rimliga svar (se Tabell A) på de uppgifter (3a–b, 4a–

c) som inte var framtagna att vara verklighetstrogna.  

Även Pui och Lee (1998) påstående att elever inte reflekterar över verkligheten, inte alltid tycks 

stämma. Min undersökning visar att elever ofta tycks relatera till verkligheten när de löser 

uppgifter. I alla fall när uppgifterna vars innehåll är tänkt att föreställa verkliga situationer.  

7.1.5 Studiens påverkan på framtida undervisning 

En intressant iakttagelse som har framkommit under studiens gång och som jag anser är viktig att 

reflektera över när man arbetar som aktiv lärare, är att uppmärksamma det muntliga resone-

manget som eleverna för, när de arbetar med problemlösningsuppgifter. När jag genomförde min 
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pilotstudie framkom det att det var väldigt svårt och egentligen omöjligt att se elevers resone-

mang genom att bara studera deras skrivanteckningar och skriftliga svar. Denna iakttagelse ledde 

till att jag ändrade mitt val av datainsamlingsmetod. Från att ha tänkt mestadels basera min analys 

på elevernas egna anteckningar, gick jag till att spela in elevernas muntliga resonemang som sedan 

analyserades tillsammans med deras anteckningar och svar. Valet av slutgiltig metod medförde att 

jag fick ta del av mycket intressanta resonemang och strategier för hur eleverna sedan löste upp-

gifterna, vilket jag inte hade kunnat göra om jag bara hade haft elevanteckningar att utgå ifrån. 

Den intressanta iakttagelsen som gjordes här ovan tror jag kommer att påverka mig i mitt 

kommande arbetsliv som lärare. Att jag ger mina elever möjlighet att muntligt få diskutera och 

resonera när de löser både problemlösningsuppgifter men också vanliga matematiska uppgifter. 

När eleverna i undersökningen fick möjlighet att prata och diskutera tillsammans framkom det 

hur de reflekterade över olika aspekter som kunde påverka sättet att lösa uppgifterna på. Till 

exempel kunde jag höra elevgruppen som resonerade kring antalet bussar som behövdes och då 

elevgruppen kom på att de hade en skolbuss som det fanns 20 platser i så räckte det att ta en 

sådan buss. Detta resonemang fördes bara muntlig, vilket jag då hade gått miste om, om eleverna 

inte hade blivit inspelade. Detsamma gäller gruppen som kom fram till att det behövdes tre 

stycken 7-sätesbilar och en 5-sätesbil, för att köra flickfotbollslaget. Detta var också ett muntligt 

resonemang och hade inte framkommit om jag bara hade haft elevanteckningarna (de hade glömt 

att skriva svaret). 

Ahlberg (1992) påstår att då elever får möjlighet att diskutera tillsammans när de löser 

problemlösningsuppgifter, så ökar möjligheten för dem att se att problem kan lösas på flera olika 

sätt och kanske också ha flera möjliga svar. Ahlbergs påstående kan då lika gärna påverka mig 

som lärare, att ges eleverna möjlighet att muntligt tala om hur de resonerar och kommer fram till 

lösningar och svar, så får även jag möjlighet att bedöma hur de reflekterar över rimligheten i sina 

svar.  

7.1.6 Generaliserbarhet 

Kan resultaten av min undersökning anses vara generaliserbara? Som Björkqvist (2001) påpekar 

så finns det många variablar som kan påverka hur elever löser problem och att forskning kring 

problemlösning då ofta upplevs som problematisk. Det är svårt att avgränsa och studera enskilda 

processer, vilket gör det svårt att få fram säkra resultat. Jag har i mitt arbete försökt avgränsa 
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dessa variablar och har då fokuserat på Lesters (1983) uppgiftsfaktorer, alltså faktorer som hör 

ihop med problemet t.ex. matematiskt innehåll och struktur, kontexten, problemets språkliga 

framställning. Rimlighetsbedömning som har varit en del av syftet med det här arbetet har också 

ansetts som svårbedömt av Booth och Siegler (2006). Att arbeta med områden som anses vara 

svårbedömda och svåravgränsade gör att resultaten inte heller är helt säkra men då mycket av 

mina resultat stämmer överrens med vad andra forskare (Malmer, 1993; Pui & Lee, 1998; Worth, 

1990) också har sett, så kan generaliserbarheten för min undersöknings resultat öka.  

7.2 Metoddiskussion 

Datainsamlingsmetoden för undersökningen hade en etnografisk ansats och där observation, 

inspelning av ljudfiler och elev-producerat material har använts för att samla in data. Som 

nämndes i metodkapitlet (avsnitt 5.3) är en etnografisk undersökning en passande metod då man 

vill ta del av individers tolkningar, handlande och förståelse av skeenden och situationer. Det är 

också vanligt att använda sig av flera olika datainsamlingsmetoder vid etnografiska studier 

(Dovemark, 2007).  

Jag ville ta reda på vad som utspelade sig när eleverna löser olika typer av 

problemlösningsuppgifter. Hur de resonerar? Vilka metoder de använder? och så vidare. Som 

etnograf  är det detta som är det huvudsakliga målet – att ta reda på vad som händer här? Att jag 

inför analysen av datamaterialet hade tydliga indikationer på vad jag letade efter i materialet, 

gjorde att jag lätt kunde använda och analysera allt det insamlade datamaterialet både under och 

efter observationerna. Att jag använde mig av ostrukturerade observationer möjliggjorde 

insamlandet av allt det eleverna gjorde och sade och att jag därefter i analysen hade möjlighet att 

plocka ut det material som jag ansåg var av vikt för mitt arbete.  

Möjligheten att kunna spela in eleverna på ljudfiler var att man tydligt kunde höra deras 

resonemang och metoder för att lösa uppgifterna. Några få gånger kunde inte något större 

resonemang höras, men då kunde det elev-producerade materialet visa att eleverna hade använt 

beräkningar för att komma fram till ett svar. Detta visade vikten av att använda flera tekniker för 

att samla in datamaterial, för att få ett säkrare material att analysera i den här studien.  

Det tycktes inte som om eleverna stördes av att bli inspelade på ljudfiler. Det hände flertalet 

gånger att eleverna helt glömde bort det och att de efter en stund kom på att de faktiskt blev 

inspelade. Min närvaro vid de grupper som jag observerade tycktes heller inte störa elevernas sätt 
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att resonera. Jag höll medvetet en tillbakahållen roll eftersom jag inte ville påverka elevernas sätt 

att resonera, eftersom det var elevernas resonemang som var det material som analysen skulle 

baseras på. De få gånger som jag yttrade mig var för att läsa och förklara en uppgift eller 

efterfråga hur en elev hade tänkt, då jag ”kunde se” hur eleven bearbetade uppgiften i huvudet. 

Jag anser att det hade varit möjligt att basera studiens resultat på antingen bara ljudfiler eller bara 

ljudinspelningar, men om datamaterialet enbart skulle ha bestått av observationer så hade det inte 

varit möjligt att hinna med att observera 24 elevgrupper, däremot fanns möjligheten att fråga hur 

eleverna hade tänkt och även förklara eventuellt svårtolkade uppgifter. Om 

datainsamlingsmetoden enbart hade bestått av ljudinspelningar hade det varit svårt att se exakt 

hur eleverna arbetade med uppgifterna, men metoden möjliggör ett större datainsamlande och 

där materialet mycket väl duger för att höra det som är relevant för just den här studien. 

Ljudinspelningarna visade sig också vara bra att ha då det fanns vissa elevgrupper som hade 

resurspersonal med sig. Vid de allra flesta grupperna höll resurspersonalen samma tillbakahållna 

roll som jag, vilket hördes på ljudinspelningarna, men det var vid en elevgrupp som 

resurspersonen deltog mer i elevernas resonemang. Ljudfilen möjliggjorde att höra hur 

resurspersonens agerande kanske kunde ha påverkat elevgruppens sätt att resonera. När jag 

analyserade den elevgruppens material hade jag resurspersonens deltagande i åtanke. Det tycktes 

dock inte som om elevernas svar hade påverkats ändå, för eleverna hade gått på sina egna 

resonemang när de hade angett sina svar. Detta fick mig ändå att reflektera över att 

resurspersonal kan vara en aspekt som kan påverka elevers resonemang när de löser 

problemlösningsuppgifter. I det här fallet skulle den aspekten ha kunnat påverka det insamlade 

datamaterialet som användes och analyserades, vilket då också kunde ha påverkat resultatet av 

undersökningen. 

7.3 Framtida forskning 

Fokus i den här studien har varit på att ta reda på hur olika typer av problemlösningsuppgifter 

påverkar elevers förmåga att bedöma rimlighet och hur de relaterar sina svar till verkligheten. 

Som jag nämnde i diskussionsavsnitt 7.1 har fokus hamnat på hur eleverna använder sig av 

verkligheten för att kunna lösa matematiska problem i skolan. Det hade varit intressant att mer 

ingående undersöka det som jag själv och även forskare (Boaler, 1998) har iakttagit, nämligen 

elevernas förmåga att relatera sina matematiska kunskaper till verkligheten. 
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I min undersökning kan jag tydligt skönja ett av Björkqvists (2001) perspektiv på transfer, 

nämligen tillämpningsperspektivet. Björkqvist (2001) beskriver detta perspektiv som kunskap som 

överförs från verkligheten till skolmatematiken. Som jag tidigare har tagit upp har flertalet typer 

av uppgifter medfört att eleverna har reflekterat över verkligheten när de har löst uppgifterna. 

Framförallt vid uppgift 5 visar resultaten (Tabell B) på att elevernas kunskap om att antalet säten 

en bil kan ha, påverkar deras sätt att lösa uppgiften. Utifrån mitt syfte med det här arbetet har jag 

inte fokuserat på att se hur eleverna använder sina matematiska kunskaper till verkligheten 

utanför skolan, av Björkqvist (2001) kallat det Kognitivistiska perspektivet på transfer. Även om detta 

perspektiv är ytterst intressant med tanke på att det var utifrån det som jag kom in på ämnet 

problemlösning, rimlighetsbedömning och verklighet (se inledningen), så överlämnar jag det 

området till en annan gång. 

En iakttagelse som jag uppkom när jag analyserade mitt datamaterial, var hur uppgiften 2a-c var 

formulerad och hur eleverna uppfattade den. Som tidigare har nämnts i arbetet var uppgift 2a-c 

formulerad i ”du” form, detta för att göra uppgiften mer elevnära (enligt Skoogh & Johansson, 

1991). Jag uppfattade också när jag lyssnade på elevernas resonemang att även de reflekterade 

över formen som uppgiften var skriven i. De poängterade att det stod ”du” i frågan och de 

funderade över när de ”vi” började och slutade skolan. Då mitt arbete har handlat om olika typer 

av problemlösningsuppgifter och där olika typer har inneburit om uppgifterna har varit elevnära 

eller inte och verklighetstrogna eller inte, får det mig att fundera över hur skillnaden på elevernas 

resonemang hade sett ut om flertalet av uppgifterna hade varit skrivna i ”du” form? Påverkar 

valet av pronomen i frågorna elevernas resonemang? 

Några frågeställningar som kan vara intressanta inför kommande forskning  

 Använder elever sina matematiska kunskaper i verkliga händelser utanför skolan? 

 Påverkar formen på pronomen som matematiska uppgifter är skrivna i, elevernas sätt att 

resonera kring uppgifternas lösningar och svar? 
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Bilagor 

Bilaga 1.  

 

Informationsbrev och samtyckesblankett 

Hej jag heter Maria Carlsson och läser min sista termin på Grundlärarprogrammet fk-3 på 

Karlstads universitet. Som en del av utbildningen ingår det att göra ett examensarbete. I 

mitt examensarbete har jag valt att skriva om matematik och områdena problemlösning 

och taluppfattning. Syftet med mitt arbete är att undersöka om typen av 

problemlösningsuppgifter påverkar elevernas förmåga i att bedöma rimlighet. 

För att uppnå syftet med arbetet har jag tänkt genomföra en undersökning bland elever i 

årskurs 2. Eleverna kommer att få lösa olika problemlösningsuppgifter i små grupper och 

där jag kommer att observera och göra en ljudinspelning på några av grupperna för att 

kunna se hur eleverna resonerar och kommer fram till lösningar av problemen. 

Ljudinspelningen är bara till för att jag inte ska missa väsentlig information i hur eleverna 

resonerar och kommer endast att användas i forskningssyfte.  

Deltagandet i undersökningen är självklart helt frivilligt och allt material från 

undersökningen kommer att anonymiseras och endast användas i forskningssyfte. 

Jag vill med det här brevet be om elevernas och vårdandshavares godkännande för att 

delta i undersökningen. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Maria Carlsson   

marias_lipton@hotmail.com 

Tel: 070-2182533 

Handledare Jorryt van Bommel 

jorryt.vanbommel@kau.se 

klipp…………………………………………………………………………………………

… 

 

Vi godkänner att________________________________________vill och får delta. 

 

Vårdnadshavares underskrift__________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift__________________________________________ 

mailto:marias_lipton@hotmail.com
mailto:jorryt.vanbommel@kau.se
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Bilaga 2 

 

1. a. En skola ska åka på skolutflykt med buss. Det går 320 elever på skolan och varje 

   buss har plats för 50 personer. Hur många bussar kommer att behövas till 

   skolutflykten? 

b. Adam ska köpa dricka till ett stort kalas. Han behöver 22 flaskor med dricka. I 

    affären finns drickan i 4-pack. Hur många 4-pack dricka behöver Adam köpa? 

  

2. a. Hur många timmar går du i skolan under en dag? 

b. Hur många timmar går du i skolan under en månad? 

c. Hur många timmar går du i skolan under ett år? 

 

3. Vilket svar passar bäst till uppgiften? Ringa in ditt svar. 

 

a. 11•50                          500      1000      1500      4000 

b. 3000 - 1500                 350      1200      1550     2400 

c. ½ + ½ + ½                   3/6         1 ½        ¾           2 

d. 149 + 299            större än 500    mindre än 500    518        

 

4. Sara läser i sin bänkbok. Hon läser 5 sidor på 10 minuter. Hur lång tid tar det om ska 

läsa (att det fattas ett ord i uppgiften är noterat men då det även gjorde det när uppgifterna delades ut 

till eleverna så har det ursprungliga uppgiftsformuleringen fått stått kvar)  

d. 20 sidor? 

e. 50 sidor? 

f. 100 sidor?  

 

5. Ett flickfotbollslag ska åka och spela bortamatch. De ska åka bil dit. I laget är det 22 

spelare. Hur många bilar behövs för att köra laget?                                       
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Bilaga 3 

Tabell E Sammanställning av verklighetsrelatering vid lösandet av uppgifter  

 Relaterar till verkligheten Relaterar inte till verkligheten Bortfall (inte arbetat med 
uppgiften) 

1a 15 7 2 

1b 19 5  

2a 22 2  

2b 16 6 2 

2c 7 12 5 

3a  21 3 

3b  20 4 

3c  16 8 

3d  20 4 

4a  14 10 

4b  11 13 

4c 3 8 13 

5 23  1 
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Bilaga 4 

Tabell F Sammanställning av rimlighetsbedömning vid svar av uppgifter 

 
 

Indikat-
ion 1. 
(verklig-
het) 

Indikat-
ion 2. 
(argu-
ment) 

Indikat-
ion 
3.(egen 
refe-
rens) 

Indikat-
ion 
4.(strate
gi) 

Indikat-
ion 
5.(kontr
ollera) 

Orimligt 
svar 

Bortfall 
(Ej löst 
upp-
gift/giss
ar) 

Totalt antal 
rimliga 
lösningar 

1a 9  1 4  6 4 14 

1b 9   7  8  16 

2a 3   15  4 2 18 

2b 2   2  13 7 4 

2c 1     11 12 1 

3a  1  9 (1) 7 7 10 (11) 

3b    2  13 9 2 

3c  1  2  7 14 3 

3d    16  2 6 16 

4a    10  4 10 10 

4b    2  7 15 2 

4c    1  8 15 1 

5 5  1 1  16 1 7 

tot 29 2 2 71 (1) 106 102 104 (105) 


