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Sammanfattning  

 

Sammanfattningsvis handlar denna studie om relationen mellan metakognition och matematisk problemlösning.  

Metakognition betyder kortfattat förmågan att tänka över det egna tänkandet och har visat sig vara en central del av  

arbete med problemlösning. Syftet med studien var att undersöka vilka metakognitiva strategier som elever använder  

vid arbete med rika matematiska problem samt hur dessa påverkar huruvida problemlösningsprocessen förs framåt.  

 

Studien bygger på fyra observationer av 13 elever i årskurs åtta som arbetade med rika matematiska problem.  

Resultatet kodades med hjälp av ett analysverktyg som skapades med stöd i tidigare forskning och studien kom fram  

till att de vanligaste strategierna som eleverna använde var att identifiera relevant information samt att hitta ”nyckeln”  

i problemet. Dessa strategier var också de som förde problemlösningsprocessen framåt. Avslutningsvis dras slutsatsen  

att elever som lyckas i sin problemlösning använder många olika metakognitiva strategier och att de behärskar de 

två vanligaste strategierna, vilket leder till att de kan komma vidare i problemlösningen. 
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Jonas som stöttat oss i många förvirrande stunder under arbetets 

gång. Vi vill också tacka ansvarig lärare och elever som ställde upp och gjorde denna studie 

möjlig. 
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1 Inledning 

Alla människor ställs någon gång inför en problemlösningssituation, det vill säga ett problem 

där det inte finns en given lösning. När en sådan situation uppstår behövs strategier för 

problemlösning (Posamentier & Krulik, 2008) och det är skolans uppdrag att ge elever 

möjlighet att utveckla denna förmåga. Skolverket (2011) skriver att grundskolan ska främja 

elevers motivation till att utveckla egna idéer och att lösa problem. I matematikämnet är 

problemlösning även en av de fem förmågor som undervisningen syftar till att utveckla under 

skolgången. Vid arbete med problemlösning ingår att eleverna ska få kunskap om olika 

strategier och att värdera dessa (Skolverket, 2011).  

När vi människor löser matematiska problem krävs användning av metakognition, vilket 

betyder att vi tänker över vårt eget tänkande. Vår metakognitiva förmåga hjälper oss att 

bearbeta problem genom att exempelvis ställa frågor till oss själva eller fundera över vårt 

tillvägagångssätt (NE, 2019). Dessa frågor och tillvägagångssätt kan beskrivas som 

metakognitiva strategier. Som tidigare nämnts är problemlösning en central förmåga i skolan 

och eftersom problemlösning kräver metakognitiva strategier bör även dessa vara relevanta 

för skolan. Kan ökad kunskap om vilka metakognitiva strategier som elever använder vid 

problemlösning göra att lärare kan hjälpa sina elever på ett bättre sätt?  

Denna studie utgick från resultaten i forskarnas litteraturstudie Metakognitiva förmågors 

påverkan på elevers prestationer i matematisk problemlösning (Andersen & Tebring, 2018), 

som ger belägg för att metakognitiva strategier har positiva effekter på elevers prestationer i 

matematisk problemlösning. I föreliggande empiriska studie undersöks vilka sådana strategier 

som elever använder och vilka av dem som påverkar huruvida eleverna kommer framåt i 

problemlösningsprocessen. 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt ges en bakgrund till problemlösning och metakognition. Inledningsvis 

definieras de begrepp, som är centrala för studien, av vilka ett flertal definieras på samma sätt 

som i konsumtionsuppsatsen Metakognitiva förmågors påverkan på elever prestationer i 

matematisk problemlösning (Andersen & Tebring, 2018). Därefter förtydligas kopplingen 

mellan begreppen problemlösning och metakognition. Avsnittet avslutas med en genomgång 

av vad tidigare forskning producerat angående elevers metakognitiva förmågors påverkan på 

den matematiska problemlösningen. 

 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

I avsnittet nedan definieras de begrepp som är centrala för studien, däribland begreppen rika 

problem och metakognition. 

2.1.1 Matematisk problemlösning 

Problemlösning kan definieras på en mängd olika sätt (Björkqvist, 2001; Emanuelsson, Erbas 

& Okur, 2010; Johansson & Ryding, 1991; Posamentier & Krulik, 2008; Schoenfeld, 1992; 

Woolfolk & Karlberg, 2015; för mer detaljer se Andersen & Tebring, 2018) men eftersom 

denna studie genomfördes i svensk grundskola utgick den från Skolverkets definition. Deras 

definition av problemlösningen är att uppgiften ska sträcka sig utanför elevens rutin och 

kräva att eleven själv finner en lämplig metod för att lösa problemet (Skolverket, 2017).  

Precis som att problemlösning har många definitioner kan även problemlösningsuppgifter 

kategoriseras på olika sätt. Den här studien inriktar sig på rika problem med Taflins (2003) 

definition av begreppet, då forskarna själva har stött på denna definition både under sin 

verksamhetsförlagda utbildning och på lärarutbildningen. Taflin har i sin avhandling 

Problemlösning och analys av rika matematiska problem (2003) sammanställt det som olika 

forskare menar med begreppet rika problem, i form av sju kriterier som ska uppfyllas. 

Följande detaljerade beskrivning av dessa kriterier ges i boken Rika matematiska problem av 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005): 
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1. Problemet ska introducera matematiska idéer eller strategier. Eleven ska dels 

inspireras att använda sådant som denne tidigare lärt sig och dels inspireras att lära sig 

nya saker som krävs för att lösa problemet. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och tillgängligt för alla. Alla elever ska kunna förstå 

vad problemet går ut på och känna att de kan arbeta med det. Ett äkta rikt problem 

passar alla oavsett matematisk nivå och tåls att tas upp flera gånger. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning. Problemet ska inte upplevas som en 

rutinuppgift, utan ska kräva ansträngning från eleven. 

4. Problemet ska kunna lösas på olika sätt. Det ska finnas flera olika strategier och 

representationer som alla kan användas för att finna problemets lösning, såsom 

exempelvis en bild eller ett algebraiskt uttryck. På så sätt blir problemet även 

tillgängligt på flera olika nivåer. 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion. Problemet måste vara så pass 

mångsidigt att elever kan komma med olika lösningar som sedan kan diskuteras i 

gruppen. 

6. Problemet ska fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. Genom 

att problemet går att lösa med hjälp av många olika representationer så ska det även 

kunna tydliggöra samband mellan olika matematiska områden som annars riskerar att 

ses som separata koncept.  

7. Problemet ska leda till att eleverna kan formulera nya problem. Eleven kan genom att 

använda samma matematiska princip i uppgiften utforma en liknande uppgift med 

exempelvis andra siffror. 

 

2.1.2 Metakognition 

Kortfattat kan metakognition beskrivas som en persons tänkande över sitt eget tänkande (NE, 

2019), där personen försöker besvara frågor som när, hur och varför den lär sig (Skolverket, 

2019). Det som utmärker ett metakognitivt händelseförlopp är att det inte sker på rutin. 

Människor är generellt sett olika bra på metakognition, vilket kan bero på ålder och mognad 

eller huruvida personen fått träning i metakognition (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

 

Begreppet metakognition har flera aspekter, där metakognitiv förmåga är den övergripande 

(Schraw & Moshman, 1995). Metakognitiv förmåga har två underkategorier: metakognitiv 
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kunskap och metakognitiva processer. Metakognitiv kunskap omfattar det personen vet om 

sitt eget tänkande, och har de tre underkategorierna deklarativ, procedural och strategisk 

kunskap. Deklarativ kunskap innebär den kunskap som en person har om sig själv och sitt 

eget tänkande. Procedural kunskap beskriver vilka operationer personen kan utföra och 

strategisk kunskap beskriver personens kunskap om när och varför operationerna ska 

användas (Jagals & Van der Walt, 2016; Schraw & Moshman, 1995; Woolfolk & Karlberg, 

2015).  

 

Begreppet metakognitiva processer beskriver händelseförlopp där metakognitionen styr över 

situationers utfall. Underkategorier till detta begrepp är planering, observation och 

utvärdering. Planering innefattar alla förberedelser som utförs före genomförandet, 

exempelvis val av strategier och fördelning av resurser. Observation handlar om en persons 

förmåga att kontinuerligt kontrollera sina överväganden. Utvärdering innebär att personen 

analyserar händelseförloppet, hur väl målet har uppnåtts samt vilka metoder som krävdes 

(Schraw & Moshman, 1995; Woolfolk & Karlberg, 2015). För att få en överblick för hur 

begreppen hänger samman se figur 1. 

Figur 1 - Kopplingen mellan de begrepp som ryms inom metakognitiv förmåga (Schraw & Moshman, 1995).  

 

Specifika metakognitiva processer benämns i denna uppsats som metakognitiva strategier. 

Exempel på metakognitiva strategier som elever kan tänkas använda vid matematisk 

problemlösning är att de (Stillman & Galbraith, 1998): 

● läser problemet en gång till 

● skriver ner stödord och siffror 

● organiserar om information från uppgiften till en graf eller ett diagram 

Metakognitiv förmåga

Metakognitiv kunskap

Deklarativ Procedural Strategisk

Metakognitiva processer

Planering Observation Utvärdering
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● arbetar med en del av problemet i taget 

● kopplar problemet till tidigare erfarenheter 

● söker efter ytterligare information som framgår av sammanhanget 

● skapar en visuell representation av problemet 

● arbetar både framåt och bakåt i problemlösningen 

Dessa punkter användes i den här studien som inspiration till datainsamlingsmetoden som 

innehåller metakognitiva frågor, då vissa problemlösningssituationer kräver metakognition 

för att föra lösningen framåt (Erbas & Okur, 2010). I studien används termen metakognitiva 

frågor för att beskriva de frågor som syftar till att väcka tankar av metakognitiv karaktär.  

 

2.2 Relationen mellan problemlösning och metakognition 

När en elev löser ett matematiskt problem är det ibland svårt att avgöra om eleven använder 

sin problemlösningsförmåga eller sin metakognitiva förmåga. Begreppen har liknande 

betydelse, eftersom problemlösning kräver att man arbetar med ett problem utanför rutinen, 

vilket också är ett krav för att aktivera den metakognitiva förmågan (Posamentier & Krulik, 

2008; Schoenfeld, 1992; Woolfolk & Karlberg, 2015). Utöver det går begreppen hand i hand 

och det är sannolikt att det ena dyker upp när det andra studeras. Skillnaden mellan 

metakognitiv förmåga och problemlösningsförmåga är att problemlösningsförmågan kräver 

metakognitiv förmåga men även ämnesspecifik kunskap. Metakognitiv förmåga kan således 

ses som endast en aspekt av problemlösningsförmågan (NE, 2019; NE, 2020). 

Enligt Schoenfeldt (refererad i Hagland et al., 2005) är fyra kompetenser centrala för 

problemlösningsförmågan. En av dessa är kontroll, som innefattar elevens förmåga att 

reflektera över och organisera sin problemlösning samt förmågan att tänka över det egna 

tänkandet (Hagland et al., 2005). Betydelsen av kompetensen kontroll stämmer väl överens 

med den allmänt vedertagna definitionen av metakognition (NE, 2019; Skolverket 2019), 

vilket innebär att metakognition är central vid problemlösning. 

En annan av de kompetenser som Schoenfeldt (refererad i Hagland et al., 2005) beskriver, är 

heuristik; en kompetens som innebär att eleven har kännedom om och kan använda sig av 

strategier för problemlösning. Med avseende på problemlösning syftar heuristik på 

tillvägagångssätt, som driver problemlösningsprocessen framåt (Schoenfeld, 1985). Tidigare 
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forskning har delat in problemlösningsprocessen i så kallade heuristiska faser (Andersen & 

Tebring, 2018). I denna uppsats benämns dessa förståelse, organisering, strategi, reflektion 

och observation, en översättning av Stillmans och Galbraiths (1998) termer. Benämningarna 

av dessa faser är förvillande lika benämningarna av de metakognitiva processerna planering, 

observation och utvärdering. Detta skulle kunna ha sin förklaring i att elever, enligt Stillman 

och Galbraith (1998), använder sig av strategier som kräver metakognitiv förmåga vid dessa 

faser.  

 

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att ökad metakognition främjar elevers problemlösningsförmåga och 

att det finns ett samband mellan problemlösning och metakognition (för mer detaljer, se 

Andersen & Tebring, 2018). Om elever har utvecklade metakognitiva förmågor presterar de 

generellt sett bättre än elever med bristande metakognitiva förmågor (Abdullah, Rahman & 

Hamzah, 2017; Artzt & Armour-Thomas, 1992). Anledningen till detta är att elever med få 

metakognitiva strategier till förfogande fastnar i processen på grund av just bristande 

metakognition (Artzt & Armour-Thomas, 1992; Erbas & Okur, 2010; Rott, 2013). Om 

eleverna använder strategier som inte är metakognitiva, blir problemlösningsprocessen 

ineffektiv (Rott, 2013). Däremot är de elever som vet hur ske ska utnyttja sin metakognitiva 

förmåga framgångsrika problemlösare (Erbas & Okur, 2010). 

 

Flera studier, som behandlar metakognitiva förmågor i matematisk problemlösning, 

undersöker metakognitiva undervisningsmetoder som har visat sig vara framgångsrika för 

utvecklingen av elevers problemlösningsförmåga (Ayşegül & Gökhan, 2009; Cardelle-

Elawar, 1995; Kramarski & Zoldan, 2008; Lee, Yeo & Hong, 2014). Några av dessa 

undervisningsmetoder innehåller metakognitiva frågor, som användes för att väcka elevernas 

metakognition för att på så vis leda dem framåt i problemlösningsprocessen. Metakognitiva 

frågor fungerar som ett verktyg för problemlösning för både matematiskt starka och svaga 

elever (Cardelle-Elawar, 1995).  

 

Utifrån resultaten av den ovannämnda forskningen drogs i uppsatsen Metakognitiva 

förmågors påverkan på elevers prestationer i matematisk problemlösning (Andersen & 

Tebring, 2018) slutsatsen att matematiklärare bör skaffa sig kunskaper om metakognition och 
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föra in metakognitiva moment i matematikundervisningen. Det är därför av intresse att 

undersöka vilka metakognitiva strategier elever faktiskt använder sig av och hur dessa 

påverkar problemlösningens utfall. Det är viktigt att eleven har metakognitiva förmågor men 

hur främjar lärare elevers metakognition? 
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3 Syfte och frågeställning 

Studien har inspirerats av tidigare forskning och syftet var att undersöka vilka metakognitiva 

strategier som elever använder vid arbete med rika matematiska problem, samt hur dessa 

påverkar huruvida problemlösningsprocessen förs framåt. Genom att studera vilka 

metakognitiva strategier som elever använder vore det möjligt att i framtiden utforma 

riktlinjer för hur lärare kan stötta elever i problemlösningsprocessen. För att uppfylla detta 

syfte valdes följande frågeställningar: 

1. Vilka metakognitiva strategier använder elever när de löser rika matematiska 

problem?  

2. Vilka metakognitiva strategier påverkar huruvida eleverna kommer framåt i 

problemlösningsprocessen? 
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4 Metod 

Under denna rubrik tas studiens metoder upp. Först presenteras datainsamlingsmetoden samt 

de överväganden som gjordes vid val av denna. Därefter presenteras urvalet och vad som 

skett i samband med det. Sedan beskrivs kriterierna som användes vid framtagning av 

problemlösningsuppgifterna samt hur guiden som forskarna använde vid observationerna 

kom till. Analysverktyget förklaras och valet av analysmetod presenteras, varpå de etiska 

överväganden som gjordes inför genomförandet tas upp. Till sist beskrivs genomförandet av 

datainsamlingen och analysen. 

De observationer som utgjorde studiens datainsamling följde en observationsguide (se bilaga 

8.2) som innebar att observationen strukturerades utifrån metakognitiva frågor som ställdes 

till eleverna. Detta ledde till att observationerna kan ses som deltagande observationer. 

Observationerna var ursprungligen utformade för att generera data som skulle kunna 

användas till att besvara fler frågeställningar än vad som slutligen användes. Den 

frågeställning som togs bort utgick från att eleverna skulle fastna i problemlösningsprocessen 

och att de metakognitiva frågorna i observationsguiden skulle hjälpa eleverna att ta sig 

framåt. Efter datainsamlingen upptäcktes dock att endast de nu valda frågeställningarna 

kunde besvaras, då nästan inga elever fastnade i problemlösningsprocessen. Istället för att 

studera effekten av metakognitiva frågor användes frågorna istället till att utforma strukturen 

för observationen och till att skapa studiens analysverktyg.  

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 

Den metod som användes kan beskrivas som en form av deltagande observationer. Planen var 

att eleverna skulle få arbeta i grupper om tre till fyra med två problemlösningsuppgifter 

medan forskarna observerade dem. Om eleverna fastnade förde forskarna samtalet vidare 

med hjälp av frågor från observationsguiden. Utfallet av observationerna dokumenterades 

genom filminspelning för att inte missa något som inträffade.  

Observationer valdes för att få syn på allt som eleverna gjorde vid arbetet med 

problemlösningsuppgifterna. Det var nämligen inte säkert att eleverna var medvetna om allt 

de gjorde när de löste denna typ av uppgifter och vid observationer, till skillnad från 

intervjuer, gick det även att få syn på omedvetna beteenden (Bryman, 2011). Observationerna 
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skedde i grupp på grund av att metakognition kan vara svårt att undersöka om eleverna inte 

har möjlighet att tänka högt. När eleverna behövde förklara för varandra hur de tänkte fanns 

möjligheten att de blev mer medvetna om sin egen tankeprocess, vilket inte hade uppnåtts om 

exempelvis enkäter hade valts som datainsamlingsmetod. Eftersom tidsramen var snäv så var 

effektivitet önskvärt, vilket var ytterligare ett argument för att genomföra datainsamlingen i 

grupp. 

Det vanliga är att kategorisera observationer som en kvalitativ datainsamlingsmetod (David 

& Sutton, 2016) samtidigt som en mer kvantitativ metod behövdes för att besvara en av 

studiens frågeställningar. Detta ledde till att studien hamnade någonstans mitt emellan en 

kvantitativ och kvalitativ studie. Analysmetoden valdes sedan utifrån den data som erhölls, 

vilket i sin tur ledde till att studien slutligen kunde klassificeras som något mer kvantitativ. 

 

4.2 Urval 

För att hitta deltagare till studien gjordes mejlutskick till alla högstadieskolor i Linköpings 

kommun, där intresse endast visades från tre skolor. Därefter gjordes ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) där praktiska omständigheter, såsom skolornas scheman 

och elevernas eget intresse, fick styra vilka elever som deltog.  

Deltagarna i studien var 13 elever i årskurs 8 i svensk grundskola. Ett större urval hade varit 

att föredra eftersom det hade gett studien en högre reliabilitet (David & Sutton, 2016). Detta 

var dock inte möjligt inom studiens tidsram och därför begränsades antalet deltagare till 13 

elever, vilket ansågs vara det minsta antalet deltagare som ändå skulle kunna ge upphov till 

ett nyanserat resultat. 

Då forskarna utbildar sig till lärare för årskurs 7–9 ansågs det lämpligt att urvalet skulle bestå 

av elever i just dessa årskurser. Av praktiska skäl valdes ursprungligen elever i årskurs 9, 

eftersom majoriteten av dessa elever skulle varit över 15 år vid datainsamlingstillfället och 

därmed gamla nog att lämna sitt samtycke (SFS 2003:460). Det visade sig dock vara svårt att 

inom tidsramen genomföra en studie med elever i årskurs 9, då dessa elever vid tillfället var 

stressade inför slutbetyg och nationella prov. Därför övergavs planerna på att ha elever i 

årskurs 9 som deltagare i studien, men eftersom problemlösningsuppgifterna vid denna tid 
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redan var formulerade krävdes att deltagarna var någorlunda nära årskurs 9 i ålder. Därav 

valdes och genomfördes studien slutligen med deltagare i årskurs 8. 

Ingen värdering lades i elevernas tidigare prestationer inom matematikämnet, dels för att 

detta inte ansågs relevant för att besvara frågeställningen och dels av etiska skäl. De elever 

som deltog delades i samråd med sin lärare in i grupper baserat på vilka elever som fungerade 

tillsammans i grupp. Detta gjordes för att åstadkomma en miljö där eleverna kände sig 

bekväma med uttrycka hur de tänkte, vilket var en förutsättning för att observationerna skulle 

ge upphov till så representativa data som möjligt. 

 

4.3 Problemlösningsuppgifter 

4.3.1 Framtagning av problemlösningsuppgifter 

Vid valet av de problemlösningsuppgifter som användes i studien utgick forskarna från de 

problem som finns i boken Rika matematiska problem av Hagland et al. (2005). De problem 

som valdes uppfyllde därmed Taflins (2003) sju kriterier (se 2.1.1) för vad ett rikt problem är. 

Det sjunde och sista kriteriet bortsågs dock från i denna uppsats då det skulle krävt att de 

problemlösningsuppgifter som senare användes även inkluderade en konstruktion av egna 

problem, vilket ansågs ligga utanför uppsatsens frågeställning. Utöver Taflins (2003) kriterier 

formulerades även två kompletterande kriterier: 

● Uppgiften ska vara kopplad till verkligheten. 

● Det ska inte vara nödvändigt att göra en gissning för att kunna lösa problemet. 

Tillägget av första punkten gjordes med motivering att den skulle främja elevernas 

motivation när de arbetade med problemen. Den andra punkten tillkom på grund av att några 

av de rika problemen i boken (Hagland et al. 2005) inte kunde lösas på något annat sätt än 

genom att eleven först gjorde en gissning. Dessa uppgifter kunde inte heller formuleras som 

ett algebraiskt uttryck. Enligt Taflins (2003) kriterier var det önskvärt att problemet skulle ge 

eleverna möjligheten att lösa uppgifterna på olika sätt beroende på vilka matematiska 

kunskaper de besatt.  
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De två uppgifterna som valdes ansågs vara två av de svårare i boken, vilket var ett medvetet 

val då forskarna antog att svårare uppgifter skulle ge upphov till mer diskussion och därmed 

mer relevant data. Övervägandet om att använda två uppgifter per grupp gjordes utifrån 

studiens tidsbegränsning och på grund av risken för att endast en uppgift kunde ge otillräcklig 

datamängd och i så fall fanns en annan uppgift i reserv. 

 

Rika matematiska problem - inspiration till variation (Hagland et al. 2005) är utgiven för mer 

än 10 år sedan, vilket ledde till att uppgifterna i boken endast lade grund för uppgifternas 

matematiska innehåll. De valda uppgifterna (se bilaga 8.1) skrevs sedan om till en nyare och 

mer anpassad version för att passa målgruppen bättre. För att säkerställa att eleverna inte 

hade arbetat med samma uppgifter förut, tillfrågades ansvarig lärare för eleverna angående 

valet av uppgifter.  

 

4.3.2 Bearbetning av problemlösningsuppgifterna 

För att bygga upp en förtrogenhet med uppgifterna bearbetades uppgifterna genom att 

forskarna själva löste dem och funderade på eventuella svårigheter som eleverna kunde 

tänkas uppleva. Detta gav en förståelse för vad som var “nyckeln” i problemet (se 4.7) och 

därmed för vad som skulle tas tillvara på vid utförandet av observationerna.  

Lösningsförslaget till uppgifterna formulerades med hjälp av boken om rika problem 

(Hagland et al. 2005) för att tydliggöra valet av uppgifter och för att visa läsaren vilka 

möjliga lösningar eleverna kunde tänkas utföra (se bilaga 8.1).  

 

4.4 Framtagning av observationsguide 

Om eleverna fastnade under sin problemlösningsprocess planerades frågor som syftade till att 

väcka elevernas metakognitiva förmågor. Som utgångspunkt för dessa frågor användes en 

observationsguide (se bilaga 8.2) som var formulerad med stöd i tidigare studier som gjorts 

inom ämnet. Nedan beskrivs de överväganden som gjordes vid skapandet av 

observationsguiden. 
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Grunden för observationsguiden utgörs av fyra studier som alla har undersökt vilken effekt 

undervisning i metakognition har på elevers matematiska problemlösningsförmåga. Den 

undervisning i metakognition som bedrevs i dessa studier bestod delvis av frågor som syftade 

till att främja elevernas metakognition. De studier som användes var: 

● Using Error as Springboards for Enhancing Mathematical Reasoning with Three 

Metacognitive Approaches (Kramarski & Zoldan, 2008) 

● Effects of Metacognitive Instruction on Low Achievers in Mathematics Problems 

(Cardelle-Elawar, 1995) 

● The effect of metacognitive strategy training on mathematical problem solving 

achievement (Aysegül & Gökhan, 2009) 

● A metacognitive-based instruction for Primary Four students to approach non-routine 

mathematical word problems (Lee et al., 2014) 

Skapandet av observationsguiden inleddes med att de metakognitiva frågor som användes i 

dessa studier plockades ut och översattes till svenska. Därefter lades de frågor som ansågs ha 

liknande innebörd ihop med varandra. Alla frågor formulerades sedan på ett sådant sätt att 

språket var så lättillgängligt som möjligt för eleverna. Därefter kategoriserades och 

strukturerades frågorna utifrån de fem steg (de heuristiska faserna enligt avsnitt 2.2), som 

utgör problemlösningsprocessen enligt Stillman och Galbraith (1998). Detta gav slutligen de 

svenska metakognitiva kategorierna observera, förstå, organisera, strategi och reflektera. 

Avslutningsvis korrigerades frågorna så att de var applicerbara på de specifika 

problemlösningsuppgifterna.  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Innan observationerna startade gjordes övergripande etiska övervägande kring 

datainsamlingsprocessen. Vetenskapsrådets (2019) fyra huvudkrav som forskare ska följa vid 

genomförandet av studier togs i beaktning. Dessa är: 1) Informationskravet, 2) 

Samtyckeskravet, 3) Konfidentialitetskravet och 4) Nyttjandekravet. Informationskravet 

betyder att deltagarna måste få information om hur undersökningen går till och vilka 

rättigheter de har, som exempelvis rätten att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har fått ta del av informationen och accepterar 

deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter behandlas med hänsyn 
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till informanternas integritet. Nyttjandekravet finns till för att personuppgifter inte ska 

användas till icke avsett ändamål (Vetenskapsrådet, 2019). Dessa ovannämnda krav uttrycks 

även i Lagen om etikprövning (SFS 2003:460). 

 

Observationen genomfördes i en klass där ansvarig lärare delade in eleverna i grupper om tre 

till fyra, vilket gjordes för att få eleverna att känna sig trygga i situationen. Om det är möjligt 

ska forskning inte genomföras på en utsatt grupp, såsom barn, men i studiens fall var detta 

inte möjligt att förhindra (Vetenskapsrådet, 2019). När det gäller barn under 15 år skiljer sig 

även lagen för samtycke något. Utöver barnets eget samtycke krävs att vårdnadshavaren 

samtycker till att barnet deltar i studien (SFS 2003:460). Innan informanterna i denna studie 

kunde delta i observationerna försågs de med ett samtyckeskontrakt (se bilaga 8.3) som 

innehöll information om studien. Först när kontrakten var påskrivna av både elever och 

vårdnadshavare genomfördes observationerna.  

Vid bedrivande av vetenskapliga studier är det av stor vikt att forskarna kan ge en försäkran 

om att de kommer att värna om informanternas integritet (David & Sutton, 2016). Vid 

observationer blir anonymitet praktiskt omöjligt, vilket innebär att ett stort fokus istället bör 

läggas på konfidentialitet (David & Sutton, 2016). Forskarna i denna studie såg därför till att 

behandla insamlade data med respekt och att inte dela med sig av dessa till någon 

utomstående. Forskarna förklarade också för informanterna att de uppgifter som de lämnade 

ifrån sig skulle hållas konfidentiella.  

Ytterligare ett nödvändigt övervägande var hur personuppgifter skulle behandlas, inte minst 

med avseende på Dataskyddsförordningen, enligt vilken enbart personuppgifter som är 

nödvändiga för studien får samlas in (Vetenskapsrådet, 2018). När personuppgifter samlades 

in förvarades även dessa så att obehöriga inte kunde komma åt dem (Vetenskapsrådet, 2018). 

I denna studie innebar detta att videofilerna lagrades i OneDrive och inte på någon av 

forskarnas privata datorer, för att skydda filerna mot eventuella dataintrång. Efter avslutad 

studie raderades filerna. Det är även att föredra att använda sig av fingerade namn för att inte 

riskera att få med några personliga uppgifter där dessa inte är relevanta och därför benämndes 

deltagarna i denna studie som Elev 1, Elev 2 och så vidare. 

 

4.6 Analysmetod 
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Innehållsanalys är traditionellt sett en kvantitativ analysmetod och har därför varit en 

kritiserad metod av kvalitativa forskare (David & Sutton, 2011). Det som kännetecknar en 

kvantitativ innehållsanalys är kodning där insamlat material omformuleras till numeriska 

data. Diskursanalys är däremot en metod som istället studerar ett specifikt fenomen på ett 

djupare plan, vilket leder till att metoden är kritisk till att kvantifiera data. För att finna en 

medelväg mellan den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa diskursanalysen och 

ta till vara på metodernas styrkor, skapades den kvalitativa innehållsanalysen (David & 

Sutton, 2011). De som förespråkar den kvalitativa innehållsanalysen anser att kodning inte är 

ett problem om koderna konstrueras korrekt. Kodningen inom kvalitativ innehållsanalys sker 

iterativt vilket betyder att koderna formuleras och omformuleras under analysen. Detta 

medför att för stor reducering av textuella data till siffror undviks samtidigt som 

generaliserbarheten blir högre än vid en diskursanalys (David & Sutton, 2011). Kodning är 

alltså ett centralt begrepp i den kvalitativa innehållsanalysen och kan utformas utifrån ett 

antal olika aspekter som exempelvis teman, orsaker och relationer (David & Sutton, 2011). I 

David och Sutton (2011) presenteras ett antal val som bör göras inför kodningen. Utifrån 

detta gjordes följande överväganden för hur insamlade data skulle analyseras: 

1. Latenta koder, vilket innebär att olika ord med liknande innebörd kodas under samma 

kategori, till skillnad från manifesta koder där olika ord skiljs från varandra oavsett 

innebörd. Latenta koder valdes på grund av att orden elever använde har tillräckligt 

mycket gemensamma drag och placerade därför in under samma metakognitiva 

kategori. Det behövdes därför inga manifesta koder för att särskilja detta ytterligare 

för att svara på studiens frågeställningar. 

2. Sociologiska koder, som innebär att elevernas eget språkbruk byttes ut mot 

vetenskapliga termer i analysen för att de skulle stämma överens med studiens 

definitioner. I denna studie var det inte av intresse att veta exakt hur eleverna 

uttryckte sig utan vad det var för metakognitiva strategier som de använde. 

3. Innan datainsamlingen genomfördes skapades ett analysverktyg som utgjorde 

kategorier vid kodningen. Analysen utgick därför främst från deduktiva koder, det vill 

säga koder som skapades före datainsamlingen. 

4. Studien har en begränsad tidsram, där endast fyra grupper och totalt 13 elever deltog i 

datainsamlingen. Därför gjordes analysen först som en sammanfattningskodning, 

vilken syftade till att sammanfatta resultatet, och därefter en mönsterkodning, vilken 

syftade till att finna mönster i resultatet.  
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5. Systematisk kodning, vilket innebär att koderna inte på förhand antogs ha någon 

inbördes ordning eller några kopplingar till varandra. Först när all data hade kodats 

kunde forskarna söka efter eventuella relationer mellan koderna. 

6. Studiens förutsättningar krävde att kodningen gjordes av båda författarna och i 

samråd med handledaren, vilket innebar att det gjordes en gruppkodning. Detta kan ha 

varit fördelaktigt då de ansvariga för studien inte var rutinerade forskare.  

7. Då målet för studien var teoriprövning snarare än teoribyggande kan kodningen 

beskrivas som forskardriven. Detta innebar även att orsakssammanhang och strukturer 

var det som främst eftersöktes vid kodningen. 

 

4.7 Analysverktyg 

Analysverktyget utformades med hjälp av observationsguiden, genom att frågorna i denna 

formulerades om till kriterier enligt nedan: 

Observera 

1. Förklarar sina tankar, vilket betyder att eleven kan berätta om sina tankar under 

problemlösningsprocessen eller efteråt, när den ombeds göra det. 

Förstå 

2. Förstår uppgiften, vilket innebär att eleven förstår uppgiften på egen hand. 

3. Läser om uppgiften, eleven läser uppgiften en gång till för att greppa innehållet. 

4. Ritar för att förstå, eleven ritar en bild för att förstå vilken fakta som är viktig i 

uppgiften. 

5. Identifierar “nyckeln” i problemet, vilket innebär att eleven förstår vilken 

underförstådd information som finns inbyggd i uppgiften och är av vikt för att kunna 

lösa problemet. Exempelvis: 

a) Eleven inser att ⅔ är dubbelt så mycket som ⅓.   

b) Eleven inser att det som finns kvar (8 kr) är två tredjedelar av det som låg där 

när William tog sina pengar.  

c) Eleven inser att Daniela tog mer pengar än William och att Maya tog mer 

pengar än både Daniela och William. 
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Organisera 

6. Identifierar relevant information, eleven kan välja ut den information som är relevant 

för att lösa problemet. 

7. Organiserar informationen, eleven organiserar den relevanta informationen 

exempelvis genom att punkta upp den på pappret. 

8. Hittar samband från tidigare uppgifter, uppgiften kopplas till problem som eleven löst 

tidigare. 

9. Kopplar till förkunskaper, eleven reflekterar över vilka förkunskaper som kan tänkas 

användas. 

Strategi 

10. Planerar de steg som ska tas, eleven planerar vilka steg som krävs för att lösa 

uppgiften. 

11. Resonerar logiskt, eleven för ett logiskt resonemang för att lösa uppgiften. 

12. Arbetar baklänges, eleven arbetar baklänges för att lösa uppgiften. 

13. Ritar en bild, eleven arbetar ritar en bild för att lösa uppgiften. 

14. Ställer upp en ekvation, eleven ställer upp en ekvation för att lösa uppgiften. 

15. Gör en tabell, eleven gör en tabell för att lösa uppgiften. 

16. Gissar, eleven gissar för att lösa uppgiften. 

17. Gör beräkningar, eleven kan göra de beräkningar som krävs. 

Reflektera 

18. Reflekterar över beräkningar, eleven reflekterar över vilka beräkningar som skulle 

kunna göras. 

19. Resonerar kring rimlighet eller kontrollerar lösningen, eleven resonerar kring 

rimlighet hos sina lösningar eller kontrollerar dem. 

Kriterierna 11–16 finns illustrerade i lösningsförslagen i bilaga 8.1. 

 

4.8 Genomförande 

4.8.1 Datainsamling 
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Datainsamlingen genomfördes under fyra av elevernas ordinarie matematiklektioner, vilka 

alla varade 40 minuter. Innan eleverna kom in förbereddes rummet genom att filmkameran 

ställdes in i rätt vinkel och kladdpapper samt problemlösningsuppgifterna lades på bordet. 

Forskarna såg till att endast filma bordet och inte elevernas ansikten. När eleverna sedan kom 

in blev de återigen informerade om vad datainsamlingen skulle användas till, hur den skulle 

gå till samt att de hade rätten att dra tillbaka sitt samtycke. Filmkameran startades och 

eleverna fick läsa uppgiften tyst för sig själva.  

Vid första observationen fick eleverna direkt arbeta tillsammans med uppgiften. Detta ledde 

till att eleverna valde ett av flera alternativ att lösa uppgiften på, vilket gjorde att forskarna 

upplevde att de gick miste om de andra elevernas metakognitiva strategier. I försök att ge alla 

elevers lösningar lika mycket plats togs beslutet att vid resterande tre datainsamlingstillfällen 

först låta eleverna arbeta enskilt med problemet. Vid de följande observationerna arbetade 

eleverna först enskilt med uppgifterna i uppskattningsvis fem minuter och därefter fick de 

förklara sina lösningar för varandra med målet om att komma till en gemensam insikt om hur 

de kunde lösa problemet. 

Under tiden eleverna arbetade med uppgifterna ställdes frågor utifrån observationsguiden, 

med avsikt att synliggöra och väcka alla metakognitiva strategier. Det fanns en tanke om att 

ställa frågorna i en viss ordning men i praktiken visade det sig att frågorna var beroende av 

situationen och av elevernas infallsvinkel till problemet. Ibland krävdes även en viss 

uppmuntran från forskarnas sida för att eleverna skulle våga spinna vidare på sina tankar och 

idéer, vilket gjorde att forskarna tvingades frångå observationsguiden till viss del. 

De två första grupperna hann arbeta med både uppgift 1 och uppgift 2, medan de två andra 

grupperna endast hann arbeta med den första uppgiften på grund av den snäva tidsramen. 

Alla fyra observationer avslutades genom elevernas kladdpapper samlades in och att 

forskarna tackade eleverna för deras medverkan samt önskade dem lycka till med 

matematiken i framtiden. 

 

4.8.2 Analys av data 

Inför analys av data utformades tabeller över alla 13 elever och de 19 strategierna från 

analysverktyget. För att analysera det inspelade materialet studerades filmerna noggrant 
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samtidigt som markeringar gjordes i tabellen när en elev uppvisade någon av de 

metakognitiva strategierna, det vill säga materialet kodades. Även de insamlade 

kladdpapperna togs med i analysen. Trots att forskarna ställde frågor för att framkalla 

strategierna gav endast de strategier som eleverna kunde visa på egen hand, det vill säga utan 

att forskarna gav för mycket matematisk hjälp, en markering i tabell 1. Uppgift 2 utfördes 

inte av alla elever på grund av tidsbrist och därför togs inte denna med i analysen, då 

materialet ansågs vara för tunt. 

Efter att filmerna var granskade övergick sammanfattningskodningen till en mönsterkodning. 

Generella mönster identifierades och studerades mer i detalj genom att fler tabeller skapades. 

Även sådan data som avvek från mönstren togs tillvara genom att vissa valda delar 

transkriberades. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat, först i form av en övergripande tabell och 

därefter görs en djupdykning i några utmärkande fall. Den data som problemlösningsuppgift 

2 gav upphov till var, som tidigare nämnts, otillräcklig och togs därför inte med i resultatet. 

Tabell 1 nedan visar en sammanställning av vilka olika metakognitiva strategier som eleverna 

uppvisade under observationerna. Markering innebär att eleven uppfyllde just den 

metakognitiva strategin och tom ruta innebär att eleven inte uppvisade den strategin eller att 

det fanns för lite material för att analysera. De elever som inte uppvisade någon metakognitiv 

strategi klarade inte heller av att lösa uppgiften under förutsättningarna (se Elev 10, 12 och 13 

samt rosa markeringar i tabell 1).  

För att tydliggöra vad som krävdes för att få en markering i tabell 1 ges fyra exempel. Första 

exemplet är ett citat från hur en elev uttryckte sig för att få en markering i tabell 1 för den 

metakognitiva strategi som innefattar att förklara sina tankar. Så här förklarar eleven de 

tankar som ledde fram till elevens svar, att Daniela tog 6 kr och att det låg kvar 12 kr efter att 

Daniela tog sina pengar:  

Elev 6: Asså det är svårt att förklara jag vet inte riktigt själv hur jag tänkte då men… Jag typ 

delade ju för att få fram Daniela så var det ju 12 och så delade jag 12 på 2, så fick jag ju 6. 

Forskare: Var fick du 12 ifrån först? 

Elev 6: För att om man lade till hans pengar [pekar på Williams namn och siffran 4 på 

pappret] som fanns innan så vart det 12 på 8.  

Andra exemplet beskriver hur en elev uttryckte sig för att få en markering för strategierna 

identifierar relevant information och organiserar relevant information i tabell 1. Eleven 

förklarar sina tankar bakom vilken information som skrevs upp på kladdpapperet så här:  

Elev 1: Jag skriver upp den informationen jag får så det inte blir lika rörigt. [...] Asså jag vill 

ju plocka ut hur många delar de har tagit var av pengarna och sen hur mycket som var kvar på 

bordet när alla hade tagit. 

Tredje exemplet karaktäriserar hur eleverna resonerade logiskt vid problemlösningen. Så här 

uttryckte en elev sina tankar om hur svaren att William tog 4 kr och att det låg 12 kr på bordet 

innan Daniela tog sina pengar uppkom:  



 

26 

 

Elev 9: Så vi har ju 8 kvar och jag ville kunna ta någonting gånger 3 så att det blir rätt att dela 

på 3. Så jag delade på 2 så fick jag 4 för då kunde jag ta det gånger 3 för då fick jag 12. Och 

då kunde jag ta 12 delat på 3 så får jag 4 och så en tredjedel av 12 är 4 och då måste det vara 

12 innan och han tog 4, så att vi har 8 kvar.  

Det fjärde och sista exemplet berör hur en elev resonerade kring rimlighet och kontroll. 

Genom att räkna ihop hur mycket pengar var och en av William, Daniela och Maya tog 

kunde eleven kontrollera om 27 kr var rätt antal mynt som låg på bordet från början. Se citat 

nedan:  

Elev 3: Maja, hon tog 9, då har man 9 kr här. Och sen 9 plus 6, 6 som Daniela tog, det blir ju 

15. Och sen plus 4, de kronorna William tog, det blir ju 19. Och sen så är det ju 8 kr kvar och 

då måste man lägga till dem, det blir ju 27. 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tot 

Metakognitiva strategier               

1.  Förklara sina tankar x  x x x x x x x  x   9 

2.  Förstår uppgiften x  x x x x x x x  x   9 

3. Läser om uppgiften              0 

4. Ritar för att förstå           x   1 

5. Identifierar “nyckeln” i problemet x x x x x x x x x  x   10 

6. Identifierar relevant information x x x x x x x x x  x   10 

7. Organiserar informationen x  x   x  x x  x   6 

8. Hittar samband från tidigare 
uppgifter 

       x      1 

9. Kopplar till förkunskaper        x      1 

10. Planerar de steg som ska tas     x         1 

11. Resonerar logiskt x  x x  x x x x  x   8 

12. Arbetar baklänges   x x  x x x x  x   7 

13. Ritar en bild              0 

14. Ställer upp en ekvation              0 

15. Gör en tabell              0 
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16. Gissar      x         1 

17. Gör beräkningar  x x x x x x x x  x   9 

18. Reflekterar över beräkningar som 
kan göras  

  x      x     2 

19. Resonerar kring rimlighet eller 
kontrollerar lösningen 

x x x  x x   x     6 

Totalt 7 4 10 7 8 9 7 10 10 0 9 0 0  

Löste uppgiften Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej  

Tabell 1 - De metakognitiva strategier som eleverna använde vid arbete med rika problem, där rosa 

färg används för att förtydliga nollrader och nollkolumner. 

 

5.1 De metakognitiva strategier som elever använde 

Nedan presenteras en sammanställning av vilka av de metakognitiva strategierna som 

resultatet visade att elever använde. I tabell 2 presenteras de sju vanligaste metakognitiva 

strategierna som elever använde. Därefter följer en punktlista på de metakognitiva 

strategierna som inte användes alls. Slutligen tas två exempel upp på metakognitiva strategier 

som endast användes en gång. 

Metakognitiv strategi Frekvens (antal elever som använde strategin) 

Identifierar “nyckeln” i problemet 10 

Identifierar relevant information 10 

Förklarar sina tankar 9 

Förstår uppgiften 9 

Gör beräkningar 9 

Resonerar logiskt 8 

Arbetar baklänges 7 

Tabell 2 - De sju vanligaste metakognitiva strategierna enligt antal elever som använt strategin. 

Dessa fyra metakognitiva strategier användes inte alls: 
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● Läser om uppgiften 

● Ritar en bild för att lösa uppgiften 

● Ställer upp en ekvation 

● Gör en tabell 

 

5.1.1 Metakognitiva strategier som endast användes en gång 

Det är också relevant att framhålla de strategier som visade sig vara ovanliga. Nedan följer 

två utdrag från observationerna, där två elever använder sig av strategier som var ovanliga i 

den här studien.  

Elev 5 använde strategin gissa: Under den enskilda räknetiden i början av observationen så 

började Elev 5 på en lösning som utgick från strategin gissa. Eleven gissade på att det låg 36 

kr på bordet och började därefter testa sin lösning (se utsuddad text på bild 1). Eleven hann 

dock inte finna rätt lösning på egen hand, då det självständiga arbetet avbröts och den 

gemensamma diskussionen startade innan eleven var klar. En av de andra eleverna hade med 

hjälp av en annan strategi redan funnit lösningen, vilket gjorde att Elev 5 aldrig fick tid att 

gissa sig fram till rätt svar. När eleverna ombads att testa sin lösning kunde däremot Elev 5 

använda sin strategi för att kontrollera de svar som de andra eleverna hade kommit fram till 

(se längst ner på bild 1).  

 

Bild 1 - Elevlösning där strategin gissa har använts och en kontroll är utförd. 
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Elev 11 använde strategin rita en bild för att förstå uppgiften: Under tiden som eleverna 

fick arbeta enskilt med uppgiften började Elev 11 rita en bild för att förstå händelseförloppet i 

uppgiften. Genom att eleven först ritade bordet med alla pengar och därefter tre händer med 

pilar emellan som håller i mindre och mindre antal mynt förtydligas uppgiftens innehåll (se 

bild 2).  

 

Bild 2 - Elevlösning där strategin rita för att förstå användes. 

 

5.2 Metakognitiva strategier som för problemlösningsprocessen framåt 

För att kunna besvara studiens andra frågeställning, om vilka strategier som påverkar hur 

elever hanterar och kommer framåt i problemlösningsprocessen, studerades 

problemlösningsprocessen hos de elever som inte uppvisade några metakognitiva strategier 
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samt vilka strategier som tycktes varit viktiga för att kunna lösa problemet (se nedan). Två 

strategier som tycktes föra problemlösningsprocessen framåt var att eleverna identifierade 

“nyckeln” i problemet och kunde identifiera relevant information, på grund av att de elever 

som inte lyckades i sin problemlösning fastnade när de behövde använda dessa strategier. 

Tre elever, Elev 10, 12 och 13, uppvisade inga metakognitiva strategier alls på egen hand och 

kunde alltså inte komma vidare i problemlösningsprocessen utan hjälp. Ett utdrag från 

observationen med Elev 10 (se bilaga 8.4 för hela transkriptionen) belyser de svårigheter som 

uppstod när strategin identifiera relevant information inte behärskades fullt ut och vilka 

följder detta hade: 

Elev 10: Jag tycker det är jättesvårt med problemlösning, jag har jättesvårt för att förstå hur 

man ska tänka. Allt är huller om buller. Så jag har svårt att få ihop det. 

Forskare: Kan du ta ut det viktiga?  

Elev 10: Nej… Jag skulle ta ut det dem gjort och en tredjedel av pengarna. [...]. [börjar skriva, 

se bild 4]. Jag vet inte hur jag ska förkorta. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag har en idé om att 

jag bara Maya tar sin tredjedel…  

 

Bild 4 - första försöket för en elev att ta ut den relevanta informationen 

Forskare: Men skriv det då? Du säger en sak men skriver en annan, haha. Du vill typ punkta 

upp det. [eleven skriver, se bild 5]. Nej nej nej, nu är du tillbaka där igen. Hur mycket tar 

Maya? [...] Bara strunta i det översta. Hur mycket tog Maya? [eleven skriver, se bild 6]. Vad 

händer sen? 

 

Bild 5 - Andra försöket där samma elev försöker ta ut relevant information. 
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Elev 10: Efter hon tagit sina pengar? 

Forskare: Ja. Om du bara tänker på det som är matematiskt. 

Elev 10: Daniela tror att allt är kvar och tar sin tredjedel [skriver upp] sen tar William ⅓ av 

det.  

Forskare: Japp [eleven skriver upp]. Hur mycket pengar är kvar? 

Elev 10: 8 kr 

 

Bild 6 - Sista försöket där eleven har tagit ut den relevanta informationen. 

Ett annat utdrag från observationen med Elev 12 och 13 (se bilaga 8.4 för hela 

transkriptionen) belyser de svårigheter som uppstod när eleverna inte kunde identifiera 

“nyckeln” i problemet och vilka följder detta hade: 

Elev 13: Fast om man tar en tredjedel från det, är det fortfarande samma summa, alla får exakt 

samma? Om man tar en tredjedel fast det är alla pengar kvar. 

Forskare: Ja asså om alla skulle ta pengar samtidigt, om vi skulle låtsas att det var 30 från 

början, då skulle ju alla få 10 kr, eller hur? För 10, 20, 30, så fick vi 10 var vi tre till exempel. 

Men nu tar de ju dem i olika omgångar, de tar ju inte allting samtidigt, det är det som är 

problemet. Att det där hela förändras ju. [Elev 13 nickar]. Så när [Elev 12] börjar ta pengar då 

kan vi säga, om det finns 30 kvar när [hen] börjar ta, då kommer [hen] ju ta 10. Men när du 

och jag sen ska ta, hur mycket finns det kvar då? Av 30 om [hen] har tagit 10. 

Elev 13: 20.  

Forskare: Ja, så om du då ska ta en tredjedel av det… 

Elev 13: Då blir det… 8? 
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Forskare: Ja, eller du ska ju ta en tredjedel av 20 då. 

Elev 13: Av 20, ja. Och sen så kommer du… 

Forskare: Och sen så kommer jag, och då ska jag ha…  

Elev 13: Då ska du ha en tredjedel av summan som är kvar.  

Forskare: Precis. 

Elev 13: Så det blir bara typ att alla - Den som kom först kommer få mest.  

Forskare: Precis! 

Elev 13: Och sen den som kommer sist får typ minst. 

Forskare: Ja. 

Elev 13: Okej. Fast jag fattar inte vad svaret ska bli [skrattar]. Men jag fattar i alla fall 

helheten. 

Exemplen ovan illustrerar att när eleverna inte kunde identifiera “nyckeln” i problemet eller 

identifiera relevant information så fastnade de i problemlösningsprocessen. Det är även dessa 

två strategier som är de vanligaste (se tabell 2) och alla de elever som löste problemet 

använde sig av dem. Dessa två strategier förde alltså problemlösningsprocessen framåt och 

var bidragande till att de andra eleverna sedan kunde använda fler metakognitiva strategier. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Det här avsnittet är till för att resonera kring metodens tillförlitlighet, vilket innebär att 

metodens för och nackdelar diskuteras. Flera tidigare studier som har undersökt 

metakognition har krävt att eleverna på något vis kan uttrycka sin metakognitiva förmåga 

muntligt (Artzt & Armour-Thomas, 1992; Erbas & Okur, 2010; Rott, 2013). Det finns därför 

en risk för att resultatet inte är rättvisande, då elever som hade svårt att formulera sig muntligt 

inte hade samma möjlighet att visa alla sina metakognitiva strategier. Ett exempel på detta är 

Elev 2 som pratade väldigt lite under observationen, vilket ledde till att det var svårt att koda 

vad eleven kunde. Detta minskade validiteten i studien (Brinkkjaer & Høyen, 2013). 

Observationerna utfördes i grupp vilket gjorde att gruppdynamiken påverkade vilka lösningar 

som hamnade i centrum och vilka som föll bort. Det kan därför ifrågasättas om det inte hade 

varit lämpligare att utföra observationerna individuellt för att fånga upp alla elevernas tankar 

och på så vis få en mer nyanserad bild över hur eleverna faktiskt använde de metakognitiva 

strategierna. När eleverna skulle förklara sitt tankesätt för sina klasskamrater blev de 

dessutom osäkra och behövde bekräftelse på att de var på väg åt rätt håll, vilket de kanske 

inte hade behövt om studien använt en annan datainsamlingsmetod. En utvärdering av 

gruppdynamikens påverkan på observationerna gjordes efter första observationen och ledde 

till att eleverna i grupp 2–4 fick tid till att ta sig an problemet individuellt innan de fick börja 

diskutera olika förslag på lösning. 

Vid studier som involverar människor kan inte alltid utfallet förutspås. Observationsguiden 

frångicks ofta på grund av elevernas behov av bekräftelse, på grund av individuella olikheter 

och beroende på infallsvinkel till problemet, vilket ledde till att frågorna i observationsguiden 

anpassades efter situationen. De icke standardiserade och strukturerade observationerna gör i 

sin tur att studien har låg reproducerbarhet (David & Sutton, 2016). När den första 

observationen gjordes hade observationsguiden inte utvärderats som metod, vilket medförde 

att den ännu inte var helt anpassad till att användas som datainsamlingsverktyg i den 

specifika situationen. Under de fyra observationerna utvecklades användningen av 

observationsguiden och de senare observationerna hade därmed ett tydligare fokus på 

studiens frågeställningar och syfte, vilket ledde till att de blev mer ändamålsenliga än de 

första. Genom att antingen utföra fler observationer eller en pilotstudie hade alla 
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observationerna kunnat hålla samma kvalitet och därmed gett studien mer tillförlitlighet 

(David & Sutton, 2016).  

Även analysmetoden kan diskuteras. Som nämndes ovan (se 4.1) har studien ett relativt 

kvantitativt förhållningssätt, vilket kan problematiseras då reducering av komplexa mänskliga 

processer, såsom elevers lärande, till siffror kan leda till att viktig information går förlorad 

(David & Sutton, 2016). En ännu mer kvalitativ analysmetod, såsom intervjuer med öppna 

frågor, skulle kunna leda till att andra aspekter av metakognition framkommer och då skulle 

studiens frågeställningar besvaras annorlunda. Analysen kan även ha färgats av forskarnas 

eventuella konfirmeringsbias, det vill säga att det insamlade materialet analyserades med en 

förväntning om vilka resultat som skulle erhållas (Björklund, 2017, 28 oktober).  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat tyder på att de vanligaste strategierna som elever använder vid lösning av 

rika problem är identifiera “nyckeln” och den relevanta informationen i problemet. Dessa två 

strategier tycktes även vara de mest bidragande faktorerna till att problemlösningsprocessen 

fördes framåt. Men vad kan ha påverkat att resultatet blev just det här? Gruppdynamiken vid 

observationerna kan, som tidigare nämnts, ha påverkat resultatet genom att de elever som 

hade socialt starkare position i gruppen fick mer utrymme till att föra fram sina tankar. Detta 

kan ha lett till att de andra eleverna anslöt sig till deras förslag på lösningar och inte fortsatte i 

sin egen tankebana. Exempelvis uppstod en situation under första observationen där en elev 

med hög status påstod att den totala summan pengar var 35 kr. De andra eleverna i gruppen 

valde utan eftertanke att acceptera detta, även fast forskarna kunde utläsa från en av elevernas 

kladdpapper att eleven, utan gruppens påverkan, hade kunnat räkna ut det rätta svaret.  

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är forskarnas användning av frågor under 

observationerna. Det är svårt att dra en gräns mellan vad som är uppmuntran till att eleverna 

ska våga tänka högt och vad som är ledande frågor som hjälper eleverna matematiskt. Detta 

kan ha lett till att resultatet blivit missvisande då eleverna i så fall har fått mer hjälp än vad 

studien avsett. Det blir då svårt att avgöra vad som egentligen var elevernas egna strategier 

och tankar. 



 

35 

 

Även valet av problemuppgift kan ha haft inverkan på resultatet, särskilt då resultatet endast 

bygger på en uppgift när det från början var tänkt att det skulle vara två. Den 

problemlösningsuppgift som användes består av en lång text som innehåller mycket 

irrelevant information och valdes med avsikten att främja elevernas metakognitiva strategier. 

Den skulle dock kunna ha utgjort ett problem för elever som har svårt med läsförståelse 

eftersom de kanske inte förstod uppgiften. Detta är problematiskt då det inte var meningen att 

studera elevers läsförståelse utan deras metakognitiva strategier i förhållande till matematisk 

problemlösning.  

Sist men inte minst granskas kodningens påverkan på studiens resultat. Under genomförandet 

av kodningen upplevde forskarna att det var svårt att avgöra och sätta upp kriterier för om ett 

uttalande skulle leda till en markering för uppvisad strategi i tabellen. Stundtals låg elevernas 

uttalanden i gränslandet för om en markering skulle sättas eller ej och vid vissa tillfällen var 

uppvisandet av strategier mer implicit än vad kriterierna vad utformade för. 

En annan tanke som uppstod var vad som låg till grund för resultatet till frågeställning två. 

Hur kommer det sig att de elever som inte använde några strategier även var de enda som inte 

löste problemlösningsuppgiften? Detta kan antingen bero på att de saknade alla 

metakognitiva strategier eller på att de saknade de två strategierna identifiera “nyckeln” och 

den relevanta informationen. En annan möjlighet är att det inte alls var bristen på 

metakognitiva strategier som hindrade dem från att komma framåt i 

problemlösningsprocessen utan kanske deras otillräckliga matematiska förmågor. 

 

6.3 Slutsats 

Resultatet av studien antyder att:   

● De vanligaste strategierna som elever använder vid lösning av rika problem är alltså 

identifiering av “nyckeln” i problemet, identifiering av relevant information, 

förklaring av sina tankar, förståelse för uppgiften, förmågan att göra beräkningar, 

logiskt resonemang och arbeta med problemet baklänges.  

● Det är två strategier som tycks föra problemlösningsprocessen framåt, nämligen 

strategierna hitta “nyckeln” i problemet och identifiering av relevant information. 



 

36 

 

Därför drar forskarna slutsatsen att elever som lyckas i sin problemlösning dels använder 

många olika metakognitiva strategier, dels kan ta ut den viktiga informationen samt 

“nyckeln” i problemet, vilket leder till att de kan komma vidare i problemlösningen. 

 

6.4 Framtida yrkesroll 

Studien belyser vikten av tillgång på metakognitiva strategier vid arbete med matematisk 

problemlösning. Lärare i matematik måste därför vara medvetna om olika metakognitiva 

strategier för att på rätt sätt kunna stötta sina elever i problemlösningsprocessen. Elever som 

inte har tillgång till några metakognitiva strategier behöver extra stöttning för att utvecklas 

inom just detta område. Särskilt viktigt verkar det vara att elever har kunskaper om hur de ska 

identifiera den relevanta informationen i problemet och hur de finner “nyckeln” i problemet. 

Som lärare skulle dessa två strategier kunna förbättras genom att aktivt arbeta mer med 

identifieringen av relevant information i textuppgifter samt med de andra fyra matematiska 

förmågorna. 

 

6.5 Framtida forskning 

Under studiens gång har det väckts ett antal frågor hos forskarna som möjligen skulle kunna 

besvaras av framtida forskning. En fråga som skulle vara intressant att undersöka är vad som 

påverkar eleverna till att använda vissa metakognitiva strategier och inte andra. Om eleverna 

exempelvis inte förstår frågan, hur kommer det sig att de inte väljer att läsa upp den? Och 

varför är exempelvis strategin att ställa upp en ekvation så ovanlig? Med avseende på den här 

studiens resultat vore det meningsfullt att undersöka hur resultatet, det vill säga elevernas 

användning av strategier, skulle påverkas av olika problemlösningsuppgifter, valet av 

datainsamlingsmetod samt huruvida eleverna fick arbeta självständigt eller inte. 

Resultatet av denna studie visade att eleverna antingen använde minst sju strategier eller inga 

strategier alls, med undantag för Elev 2 som hade svårt att få talutrymme i gruppen. Det vore 

därför givande att forska vidare kring hur de metakognitiva strategierna hänger samman med 

varandra och huruvida användningen av en strategi kan leda till att fler strategier används. 

Det vore även av intresse att forska mer på vilken betydelsen enskilda metakognitiva 
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strategier har för problemlösningsprocessen. Det skulle också vara önskvärt att forska 

ytterligare om de två strategierna, identifiera “nyckeln” och den relevanta informationen, 

som den här studien kommit fram till för problemlösningsprocessen framåt, med målet att ta 

reda på om just dessa strategier öppnar upp för att problemlösaren kan använda sig av de 

resterande metakognitiva strategierna. 
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8 Bilagor 

8.1 Rika problem 

8.1.1 Fråga 1: Panta burkar 

 

Bild 7 – Källa: Minibladet (2016). 

 

William, Daniela och Maya har samlat pant som de går till en matbutik och 

pantar. När de kommer hem lägger de pengarna från panten på köksbordet. De 

tänker dela pengarna lika, alltså ska de få en tredjedel var.  

Medan William och Daniela sitter i soffan och tittar på sina mobiler, tar Maya 

sin tredjedel av pengarna och går hem. När Daniela sedan reser sig för att ta sin 

del tror hon att alla pengar är kvar och tar därför en tredjedel av de pengar som 

finns kvar. Till sist går William till köksbordet och hämtar sin andel. Han tror 

också att de pengar som är kvar är alla pengar de tjänat och tar därför också en 

tredjedel. Kvar på bordet är därefter 8 kr.  

a) Hur mycket pengar tog William, Daniela och Maya var? 

b) Hur mycket pengar har de totalt pantat för? 
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Lösningsförslag 

Nedan följer fem förslag på lösningar till ovanstående uppgift Panta burkar inspirerade av 

Hagland et al. (2005). 

 

Konkret material 

Exempelvis mynt används för att resonera baklänges. 8 kr läggs på bordet vilket motsvarar 
2

3
 

av det som låg på bordet när William tog sina pengar: 

 

1

2
 av 8 kr läggs också fram på bordet: 

 

 

Detta leder till att 
3

3
 av det som låg på bordet när William tog sina pengar är 12 kr. 

12 kr är 
2

3
 av det som låg på bordet när Daniela tog sina pengar. 

1

2
 av 12 kr läggs fram: 

 

 

Detta ger att 
3

3
 av det som låg på bordet när Daniela tog sina pengar är 18 kr. 

18 kr är i sin tur 
2

3
 av det som låg på bordet när Maya tog sina pengar. 

1

2
 av 18 kr läggs fram: 

 

 

Vilket i sin tur ger att 
3

3
 av det som låg på bordet när Maya tog sina pengar är 27 kr. 

Svar: 27 kr 
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Rita bild 

Lösningen nås genom att illustrera problemet i form av linjer delade i olika andelar. 

Hela summan: 

 

Mayas del (blå): 

 

Danielas del (röd): 

 

Williams del (lila): 

 

8 kr (grön) 

 

Därefter avläses bilden underifrån: 

1) 8 𝑘𝑟 

2) 8 𝑘𝑟 + 4 𝑘𝑟 = 12 𝑘𝑟 

3) 12 𝑘𝑟 + 6 𝑘𝑟 = 18 𝑘𝑟 

4) 18 𝑘𝑟 + 9 𝑘𝑟 = 27 𝑘𝑟 

 

Gissa 

Svaret testas fram genom gissningar av hur mycket pengar det kan ha funnits totalt från 

början. Exempelvis: Det kan ha funnits 36 kr från början, vilket leder till:  

Maya tar i så fall  
1

3
  av 36 kr, vilket är 12 kr. Detta leder till att 24 kr finns kvar.  

Daniela tog i så fall 
1

3
 av 24 kr, vilket är 8 kr. Detta leder till att 16 kr finns kvar.  

William tog i så fall  
1

3
 av 16 kr, vilket är  

16

3
. Detta leder till att mer än 8 kr finns kvar efteråt. 

Alltså är gissningen på 36 kr fel. Det måste vara en mindre totalsumma de tjänat på panten.  

En annan gissning skulle kunna vara 27 kr och med samma tillvägagångssätt skulle det då 

leda till att exakt 8 kr finns kvar när William tagit sin del, vilket är rätt. 
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Resonera logiskt 

Lösningen kan hittas genom att resonera baklänges och utgå från de 8 kr som till slut låg på 

bordet. Dessa 8 kr är 
2

3
 av det som William trodde att de tjänat. Den del som William tog var 

då 
1

3
, det vill säga 4 kr. Totalen av det som låg på bordet när William tog sina pengar var 

3

3
 , 

det vill säga 12 kr. Daniela trodde att 
2

3
 av panten var 12 kr och därför tog hon 

1

3
 , det vill säga 

6 kr. Detta innebär att totalen av vad som fanns innan Daniela tog sina pengar var 18 kr. 18 kr 

motsvarar 
2

3
 av det som låg på bordet när Maya tog sina pengar. Eftersom Maya tog 

1

3
 innebär 

det att hon tog 9 kr, vilket ger att den slutgiltiga totalen var 27 kr. 

 

Ställa upp ekvation 

Om x antas vara så mycket pengar som de totalt tjänat ihop på pant kan exempelvis följande 

två ekvationer ställas upp:  

1) 𝑥 − 
𝑥

3
−  (

1

3
∙

2𝑥

3
) −  (

1

3
∙

2

3
∙

2𝑥

3
) = 8 ⟺

27𝑥−9𝑥−6𝑥−4𝑥

27
= 8 ⟺

8𝑥

27
= 8 ⟺ 𝑥 = 27  

I denna ekvation subtraheras varje andel som William, Daniela och Maya tar bort från det 

hela.  

2) 
2

3
 ∙

2

3
∙

2

3
 𝑥 = 8 ⟺  

8𝑥

27
= 8 ⟺ 𝑥 = 27 

Här används förändringsfaktorn 
2

3
 för att ställa upp ekvationen. 
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8.1.2 Fråga 2: Klippa gräs 

 

Bild 8 – Källa: Freepik (2020).                                                              Bild 9 – Källa: Vecteezy (2020). 

 

Paula klipper gräsmattan hos sin mormor på två timmar. Hennes bror Hugo gör 

det på fyra timmar. 

Om de hjälps åt, hur lång tid tar det att klippa gräsmattan? 

 

Lösningsförslag  

Nedan följer sju förslag på lösningar till ovanstående uppgift Klippa gräs inspirerade av 

Hagland et al. (2005). 

 

Rita en bild 

Lösningen hittas med hjälp av en bild av gräsmattan som ritas upp i form av en rektangel.  

 

 

Paula klipper gräset dubbelt så snabbt som Hugo. Om Paula och Hugo klipper gräsmattan 

från varsitt håll så kommer de därför att mötas när Paula har klippt dubbelt så mycket som 

Hugo. Detta är när Paula har klippt 
2

3
 och Hugo har klippt 

1

3
 av gräsmattan. 

  

 
P H 
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Eftersom det tar Paula 2h att klippa hela gräsmattan, så tar det henne 
2

3
 av den tiden att klippa 

tills hon och Hugo möts. 
2

3
 av 2h är 

2

3
∙ 2 =  

4

3
 ℎ = 1ℎ 20𝑚𝑖𝑛. 

Alternativt: eftersom det tar Hugo 4h att klippa hela gräsmattan, så tar det honom 
1

3
 av den 

tiden att klippa tills han och Paula möts. 
1

3
  av 4h är 

1

3
∙ 4 =  

4

3
 ℎ = 1ℎ 20𝑚𝑖𝑛. 

 

Konkret material 

Exempelvis används ett papper och en rektangel klipps ut. Rektangeln kan symbolisera 

gräsmattan i uppgiften. Genom att pappret viks i tre delar kan Paula tilldelas två av tre delar 

och Hugo en av tre delar, då två är dubbelt så mycket som ett.  

 

 

 

 

 

Därefter genomförs samma metod som i lösningsförslaget Rita en bild för att finna svaret. 

 

Gissa 

Lösningen kan hittas genom att gissa på hur lång tid det tar för Paula och Hugo att klippa hela 

gräsmattan. Exempelvis: det skulle kunna ta 1h och 30 min, det vill säga 
3

2
 h.  

För att kontrollera om gissningen stämmer, beräknas hur många gräsmattor Paula och Hugo 

hinner klipper på 
3

2
 h: 

Paula klipper 
1

2
 gräsmatta/h. På 

3

2
 h klipper hon 

3

2
 ∙ 

1

2
 = 

3

4
 

Hugo klipper 
1

4
  gräsmatta/h. På 

3

2
 h klipper han 

3

2
 ∙ 

1

4
 = 

3

8
 

Tillsammans klipper de 
3

4
 + 

3

8
 = 

9

8
 gräsmatta, vilket är mer än en hel gräsmatta. Därför 

stämmer inte gissningen och det ska vara en tid som är mindre än 1h och 30 min. 

På samma sätt kan en gissning göras på 1h och 20 min, vilket vid kontrollen ger exakt en hel 

gräsmatta.  

P P H 
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Tabell 

En tabell fylls i över hur mycket gräsmatta Hugo och Paula klippt vid olika tidpunkter. Där 

tiden som det tar att klippa mäts i exempelvis timmar (h).  

Tid (h) 1 2 3 4 

Paula 1/2 1 1 1/2 2 

Hugo 1/4 1/2 3/4 1 

Antal gräsmattor 3/4 3/2 9/4 3 

Enligt tabellen har Paula och Hugo klippt ett helt antal gräsmattor tillsammans efter fyra 

timmar och därför avslutas tabellen efter just tre antal gräsmattor. Tabellen avläses på så vis 

att det tar fyra timmar att klippa totalt tre gräsmattor, vilket innebär att en gräsmatta klipps på 

en tredjedel av tiden. 
4

3 
= 1ℎ 20𝑚𝑖𝑛.  

 

Resonera logiskt 

Slutsatser dras genom ett logiskt resonemang, exempelvis: På fyra timmar hinner Hugo 

klippa en gräsmatta och Paula hinner klippa två. Tillsammans hinner de alltså klippa tre 

gräsmattor på fyra timmar. Om de bara ska klippa en gräsmatta bör detta alltså ta en tredjedel 

av den tiden, det vill säga en timme och 20 minuter. 

 

Ställa upp en ekvation 

Lösningen nås genom att en ekvation ställs upp, där x är tiden som eftersöks: 

Paulas klipphastighet är 1 gräsmatta på 2h = 
1

2
  gräsmatta/h 

Hugos klipphastighet är 1 gräsmatta på 4h = 
1

4
  gräsmatta/h 

Deras gemensamma klipphastighet blir då (
1

2
+

1

4
) gräsmatta/h. Då gäller att: 

 (
1

2
+

1

4
) 𝑥 = 1 ⟺  

3

4
 𝑥 = 1 ⟺ 𝑥 =  

4

3
  

Det tar alltså 
4

3
 h, vilket är 1h och 20 min, för Paula och Hugo att klippa en gräsmatta. 
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Ett generellt uttryck 

En person klipper 1 gräsmatta på a timmar, så personens klipphastighet är:  

1

𝑎
 𝑔𝑟ä𝑠𝑚𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒⁄   

En annan person klipper 1 gräsmatta på b timmar, så den personens klipphastighet är: 

1

𝑏
 𝑔𝑟ä𝑠𝑚𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒⁄   

Om personerna klipper lika länge blir deras gemensamma klipphastighet:  

1

𝑎
+

1

𝑏
=  

𝑎+𝑏

𝑎𝑏
 𝑔𝑟ä𝑠𝑚𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒⁄   

Uttryck för tiden att klippa en gräsmatta: 

𝑎+𝑏

𝑎𝑏
 𝑔𝑟ä𝑠𝑚𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒⁄  ∙  

𝑎𝑏

𝑎+𝑏
 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 = 1 𝑔𝑟ä𝑠𝑚𝑎𝑡𝑡𝑎 ⟺   

⟺  
𝒂𝒃

𝒂+𝒃
 𝒕𝒊𝒎𝒎𝒆 =

1 
𝑎+𝑏

𝑎𝑏 
 
  

𝑔𝑟ä𝑠𝑚𝑎𝑡𝑡𝑎
𝑔𝑟ä𝑠𝑚𝑎𝑡𝑡𝑎

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒⁄
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8.2 Observationsguide 

Observationsguiden utformades med inspiration från de metoder som användes i flera 

tidigare studiers om metakognition och problemlösning (Kramarski & Zoldan, 2008; 

Cardelle-Elawar, 1995; Aysegül & Gökhan, 2009; Lee, Yeo & Hong, 2014). Kategorierna 

förstå problemet, organisera information, utveckla och genomföra planer, observera och 

verifiera kommer från Stillman och Galbraith (1998). 

Observera 

1. Hur tänker ni nu?  

Förstå  

2. Förstår ni frågan?  

3. Har ni provat att läsa om frågan? 

4. Kan ni rita något för att förstå? 

5. Vad är det meningen att ni ska hitta i problemet?  

Organisera 

6. Vilken information har ni? Är den tillräcklig? 

7. Vet ni hur ni ska organisera informationen för att lösa problemet?  

8. Påminner uppgiften om någon uppgift ni har löst tidigare?  

9. Vad har ni för förkunskaper som kan vara till nytta här? 

Strategi 

10. Vilka strategier kan ni som kan användas för att lösa problemet? 

11. Vilka steg borde ni ta och var börjar ni?  

Har ni provat att: 

12. arbeta baklänges? (fråga 1) 

13. rita en bild? 

14. ställa upp en ekvation? 

15. göra en tabell? 

16. gissa er fram till en lösning? 

17. Vilka beräkningar kan ni göra? 

Reflektera 

18. Hur gör ni för att räkna ut lösningen? 

19. Tycker ni att lösningen är rimlig? Varför?  
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8.3 Samtyckeskontrakt 

I slutet av detta kontrakt kan du ge ditt samtycke för att delta i en studie som handlar om 

matematikundervisning. Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och en del av 

utbildningen till ämneslärare vid Linköpings universitet. Syftet med studien är att undersöka 

hur elever tänker när de arbetar med matematisk problemlösning. Genom att studera elevers 

problemlösning så kan vi få en bättre förståelse för hur vi kan hjälpa våra elever i framtiden. 

De elever som deltar kommer att delas in grupper om tre. Ni kommer sedan att tilldelas 

matematiska problem som ni får arbeta med i era grupper. Ni kommer uppmanas att förklara 

för oss hur ni tänker när ni räknar. För att vara säkra på att få med allt som ni deltagare säger 

och gör när ni räknar så kommer hela processen att filmas. 

All information som du lämnar i denna studie kommer att behandlas säkert och förvaras så att 

ingen obehörig kan ta del av den. Det inspelade materialet kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt. Resultatet av studien kommer sedan att presenteras i ett skriftligt 

examensarbete och det kommer då vara formulerat så att ingen individ kan identifieras. När 

examensarbetet är färdigt och avslutat kommer det publiceras online i en databas vid 

Linköpings universitet. Du kommer att ha möjlighet att läsa examensarbetet när det är klart. 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan behöva förklara varför. Om du skriver under nedan så bekräftar du följande: 

• Jag förstår vad denna studie innebär. 

• Jag samtycker till att delta i denna studie, och är medveten om att jag när som 

helst kan dra tillbaka mitt samtycke. 

Elevens underskrift: 

____________________________________ 

Namnförtydligande: 

_____________________________________ 

Målsmans underskrift: 

_____________________________________

Namnförtydligande: 

_____________________________________ 

 

Ansvariga för studien är:

Lisa Andersen   

Student 

Lisan211@student.liu.se 

 

Sandra Tebring 

Student 

Sante167@student.liu.se 

 

Jonas B. Ärlebäck  

Universitetslektor & handledare 

Jonas.Bergman.Arleback@liu.se

 

mailto:Lisan211@student.liu.se
mailto:Sante167@student.liu.se
mailto:Jonas.Bergman.Arleback@liu.se
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2019-11-12 

8.4 Transkriberade observationer 

Nedan följer de transkriberade utdragen från observationerna där tre elever hade fastnat i 

arbetet med den första problemlösningsuppgiften: 

 

8.4.1 Grupp 3 

[Eleven har fastnat och ber forskarna om hjälp. De försöker bena ut problemet tillsammans] 

Elev 10: Jag fattar inte ett skit. Jag vet inte hur jag ska tänka för att jag ska få… Eftersom det var kvar 

8 kr och sen vet jag inte hur jag ska räkna ut vad dem andra två har kvar. Vilket räknesätt jag ska 

använda. Jag fattar inte hur jag ska tänka.  

Forskare: Vilka sätt har du provat?  

Elev 10: Jag har tänkt att jag ska ta 8 gånger 3 flera gånger men jag vet inte varför, men jag hade den 

tanken flera gånger. Jag har ingen aning om varför. Jag tycker det är jättesvårt med problemlösning, 

jag har jättesvårt för att förstå hur man ska tänka. Allt är huller om buller. Så jag har svårt att få ihop 

det. 

Forskare: Kan du ta ut det viktiga?  

Elev 10: Nej… Jag skulle ta ut det dem gjort och en tredjedel av pengarna. 

Forskare: Skriv ner det! 

Elev 10: Nej men jag vet väl inte. [Skriver]. Jag vet inte hur jag ska förkorta. Jag vet inte hur jag ska 

göra. Jag har en ide om att jag bara Maya tar sin tredjedel…  

Forskare: Men skriv det då? Du säger en sak men skriver en annan, haha. Du vill typ punkta upp det. 

[Eleven fortsätter skriva]. Nej nej nej, nu är du tillbaka där igen. Hur mycket tar Maya? 

Elev 10: Jag vet inte. 

Forskare: Jo det vet du. 

Elev 10: Nej. 

Forskare: Inte i kronor utan? 

Elev 10: En tredjedel? 

Forskare: Bara strunta i det översta. Hur mycket tog Maya? [Eleven skriver ned en tredjedel]. Vad 

händer sen? 

Elev 10: Efter hon tagit sina pengar? 
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Forskare: Ja. Om du bara tänker på det som är matematiskt. 

Elev 10: Daniela tror att allt är kvar och tar sin tredjedel [skriver upp] sen tar William ⅓ av det.  

Forskare: Japp [eleven skriver upp]. Hur mycket pengar är kvar? 

Elev 10: 8 kr 

Forskare: Om du har 8 kr nu, när William har tagit sin tredjedel.  

Elev 10: Jag vet inte hur man tänker då. Jag vet inte exakt hur man ska komma fram till svaret. 

Forskare: Kan du rita nåt? 

Elev 10: [Hördes ej på filmen] 

Forskare: Du har information om fyra saker. 8 kr kvar, tredjedelar, tredjedelar, tredjedelar. Man kan 

tänka framlänges och baklänges. 

Elev 10: Det är lättast om man börjar med William för han tar pengar sist. 

Forskare: Vad är det som gör att det är lättast att börja där? Man kan inte veta något om pengar mer än 

att 8 kr kvar i slutet och vi vill ju veta hur mycket pengar de tar, inte delar. Hur mycket fanns innan 

William tog? 

Elev 10: Om man tar det delat i två? 4*3 = 12 

Forskare: Skriv ner det. 

Elev 10: 12 - 4 = 8 

Forskare: Skriv ner! 

Elev 10: William tog 4 kr. 

Forskare: Om vi går ytterligare ett steg bakåt. Vad kan vi göra för att ta reda på Daniela? 

Elev 10: Då är det lättast att göra det utifrån 12. 

[ohörbart] 

Elev 10: Ta bort 6 från 18. Då har hon tagit en tredjedel av 18. 

Forskare: Om du gör det här igen, vad får du fram då?  

Elev 10: Svaret på vad Maya. Sen kan man…  

[Sedan löste eleven problemet på egen hand] 
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Bild 10 - Elev 10:s försök att finna den relevanta informationen i uppgiften samt de beräkningar som 

detta ledde fram till. 
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8.4.2 Grupp 4 

[Forskarna och eleverna har tillsammans gjort en gissning om att det är 30 kr kvar på bordet när 

William tar sina pengar] 

Forskare: Så vad blir det? Vad ska du göra med 30? Kan du plussa på 3, kan du dividera med 3, kan 

du gångra med 3?  

Elev 13: Dela på 3. 

Forskare: Ja precis, och du fick fram det till 10 där, vilket betyder att… Om det låg 30 kr på bordet, 

hur mycket hade William då tagit? 

Elev 13: 10. 

Forskare: Och hur mycket hade det legat kvar då? 

Elev 13: 20. 

Forskare: Mm. Så kan 30 stämma? 

Elev 13: Nej. 

Forskare: Nej. Då vill vi ju hitta en siffra… 

Elev 13: Vänta, så om William tar, ska det vara 8 kvar? 

Forskare: Mm. 

Elev 13: 16. 

Forskare: Vad händer om vi... ska vi prova 16? 

Elev 13: Om det är 16… ja om det är 16 kvar och han tar 8 då kommer det vara 8 kvar. 

Forskare: Prova, skriv upp det så provar vi. 

Elev 13: Nej vänta det går ju inte, det är ju delat på 3. 

Forskare: Ja, nu är ni inne på det. 

[paus] 

Elev 12: 12. Då blir det väl… 

Forskare: Ja, kan du förklara för [Elev 13] hur du tänkte nu med 12? 

Elev 12: Men 4 gånger 3 blir ju 12, om han ska ta en tredjedel då tar han ju 4 och då blir det ju 8 kvar. 

Forskare: Håller du med [Elev 13]? 

Elev 13: ja fast jag vet inte om det är svaret, fast jag vet att det är rätt i alla fall. 
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Forskare: Prova du också att skriv upp det för jag tror man fattar lite till om man skriver det själv. 

[Elev 13 skriver] 

E13: Men vänta, ska vi veta hur mycket pengar William tog? 

Forskare: Ja. 

E13: Okej… Så om alla tre har tagit en tredjedel och då ska vi dela det med 3, så måste vi ha en 

summa som kan typ… om alla har tagit så måste det vara 8 kvar, eller? 

Forskare: Mm, det enda är att de tar ju inte alla pengar samtidigt.  

Forskare: Det är ju så här, först är det en stor klump med pengar. Om vi ska förtydliga problemet. Vi 

har massa enkronor säger vi, och så kommer jag, nu låtsas vi att jag heter Maya för det är hon som 

kommer först, medan ni andra får inte vara med. Då tar jag en tredjedel av det där, men när nästa 

kommer så har jag inte sagt till dem att jag har tagit en tredjedel, så då kommer Daniela [pekar på 

forskare] och tänker att “här har vi hela klumpen” men klumpen har ju minskat, för jag har ju redan 

varit där och tagit. Och sen kommer William och då är ju klumpen ännu mindre, eftersom då har ju 

Daniella också varit där och nallat av pengarna. Och då har vi en ännu mindre klump kvar och då 

kommer William och tar sin tredjedel. Och då vet vi, att den här lilla klumpen när William har tagit 

sin tredjedel, har 8 kr kvar. Så om du tar [pekar på Elev 13s papper], om vi gissar att innan William 

kommer och tar sin tredjedel att det är 12. Här har vi klumpen, 12, och så tar han en tredjedel, då fick 

vi fram att det blev 4. Vad innebär det? 

Elev 13: Att om vi plussar 12 plus 12, eller? 

Forskare: Plus? 

Elev 13: Om det här blir 24 då. 

Forskare: 24? Så, om vi har 12 kr här och så kommer William in, vi låtsas att du är William då. Du 

kommer in, du vill ha en tredjedel av pengarna för det är så mycket du skulle fått eftersom ni skulle 

delat lika, men allt har ju blivit ett missförstånd här. Så du kommer sist till den här lilla minsta högen 

pengar kvar, som vi låtsas är 12. Du tar en tredjedel, och en tredjedel av 12 är 4. Så du tar 4. Hur 

mycket är kvar då i högen? Det var 12 och du tar 4, hur mycket är kvar? 

Elev 13: 8? 

Forskare: Ja. Hur mycket skulle vara kvar? 

Elev 13: 8. 

Forskare: Ja, så det verkar ju stämma. [Riktat till Elev 12] är du också med på den? 

Elev 12: Mm. 

Elev 13: Så vänta, om alla, om det finns typ 30 kr men en tredjedel då är det ju skillnad med 30 eller? 

För om det är 30 kr mer pengar, så om man tar en tredjedel blir det inte mer då? 

Forskare: Av vilka pengar? Av innan William tar eller av hela klumpsumman? 
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Elev 13: Nej asså först allt.  

Forskare: Allt? Allt från början innan någon börjar ta av pengarna? 

Elev 13: Ja. Då är det ju mycket pengar, fast om man tar en tredjedel från det, är det fortfarande 

samma summa, alla får exakt samma? Om man tar en tredjedel fast det är alla pengar kvar. 

Forskare: Ja asså om alla skulle ta pengar samtidigt, om vi skulle låtsas att det var 30 från början, då 

skulle ju alla få 10 kr, eller hur? För 10, 20, 30, så fick vi 10 var vi tre till exempel. Men nu tar de ju 

dem i olika omgångar, de tar ju inte allting samtidigt, det är det som är problemet. Att det där hela 

förändras ju.  

Elev 13: Mm.  

Forskare: Så när [Elev 12] börjar ta pengar då kan vi säga, om det finns 30 kvar när [hen] börjar ta, då 

kommer [hen] ju ta 10. Men när du och jag sen ska ta, hur mycket finns det kvar då? Av 30 om [hen] 

har tagit 10. 

Elev 13: 20.  

Forskare: Ja, så om du då ska ta en tredjedel av det… 

Elev 13: Då blir det… 8? 

Forskare: Ja, eller du ska ju ta en tredjedel av 20 då. 

Elev 13: Av 20, ja. Och sen så kommer du… 

Forskare: Och sen så kommer jag, och då ska jag ha…  

Elev 13: Då ska du ha en tredjedel av summan som är kvar.  

Forskare: Precis. 

Elev 13: Så det blir bara typ att alla - Den som kom först kommer få mest.  

Forskare: Precis! 

Elev 13: Och sen den som kommer sist får typ minst. 

Forskare: Ja. 

Elev 13: Okej. Fast jag fattar inte vad svaret ska bli [skrattar]. Men jag fattar i alla fall helheten. 

 


