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Abstrakt
Det här är en systematisk litteraturstudie som belyser förhållandet mellan de tre 
begreppen entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och 
djupinlärning i matematik. Resultatet består av två metaanalyser som behandlar 
begreppens likheter och skillnader men också dess samband till olika teoretiska 
utgångspunkter. Resultatet visar att det finns starka samband mellan vissa 
entreprenöriella förmågor och problemlösning i matematik. Dock kan det finnas ett 
behov av att införa vissa entreprenöriella aspekter, som ansvar, engagemang och 
komplexitet, i undervisning i syfte att hjälpa eleverna att uppnå en djupinlärning i 
matematiken. Resultatet visar också att undervisningsproblem ofta uppstår genom en 
sambandsbrist mellan lärare och elev. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån 
perspektivet att världen snabbt förändras och innehåller en allt större komplexitet vilket 
leder till ett behov av att förbereda eleverna matematiskt inför denna allt mer komplexa 
värld.
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1 Inledning

Hur kan barn aktiveras för att ta kontroll och ansvar för sitt eget lärande i matematik? 
Denna fråga vore säkerligen önskvärd för samtliga matematiklärare att få ett enkelt svar 
på och vissa forskare anser att svaren finns i förmågan till problemlösning. Pölya (1981) 
menade att en stor del av vårt medvetna tänkande är fokuserat på att lösa de problem 
som vi står inför varje dag. Genom att utveckla förmågan ett matematiskt kunnande i 
syfte att lösa vardagsproblem kan det skapas positiva processer hos eleverna. Processer 
som kan utvecklas till att elever får en förståelse för sin egen inlärning och i dess 
förlängning förmågan att lära att lära. Dessa två förmågor kan ses som att de har 
mycket gemensamt och borde till stor del också utvecklas under
matematikundervisningen i skolan. Skolinspektionen (2009) hävdar dock att 
utbildningen i matematik sällan riktar sig mot problemlösning utan istället upptas 
undervisningen till stor del av individuell räkning.

En annan aspekt som blivit mer aktuell från debattörer är om ett entreprenöriellt 
perspektiv på undervisningen kan påverka elevernas förhållningssätt till eget ansvar och 
kontroll över sitt eget lärande. Med fokus på egenskaper som innovation och kreativitet 
syftar debattörer för entreprenörskapen ofta till att skapa motivation inför de ämnen som 
undervisas. Utmaningarna för att implementera dessa entreprenöriella egenskaper i 
undervisningen är dock många. Det finns bland annat en rädsla för att fokus i 
entreprenörskapen kan hamna på dess kapitalistiska rötter. När försök väl har lyckats 
med att implementera entreprenöriella egenskaper i undervisningen, har de ofta bara 
gällt en liten grupp elever. Undervisningen har alltså inte kunnat genomföras mot en 
större bredd av elever som mottagare. Men problematiken föregås ofta av att det krävs 
större strukturella förändringar som innebär tillförsel av resurser (jfr, Lackéus 2016).

Varför argumenteras det på många olika sätt hur förmågan att lära att lära mest 
effektivt skall kunna uppnås? Ett svar kommer från perspektivet att dagens värld kan 
beskrivas bestå av ett ständigt ökande informationsflöde som samtidigt förändras i allt 
högre hastighet. Skolans uppdrag har anpassats så sent som i juni 2017 med 
förändringar som syftar till att bättre möta detta snabbt ökande informationsflöde. 
Förändringen som träder i kraft den första juli 2018 består i att stärka förmågan att lösa 
problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. 
Förändringen beskriver också ett samband mellan begreppen digital kompetens och ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Den nya obligatoriska delen som binder 
samman begreppen entreprenörskap och problemlösning i läroplanen hamnar under 
matematikens och teknikens ansvarsområden och innefattar även förmågan att 
programmera (jfr, Skolverket 2017).

Skolverkets (2017) riktade uppdrag om läroplaner är en trolig följd av att EU (2006) 
publicerade en rekommendation av nyckelkompetenser, för att dess medborgare ska 
kunna anpassa sig till denna föränderliga värld.

”Eftersom globaliseringen ständigt ställer Europeiska unionen inför nya utmaningar 
kommer varje enskild medborgare att behöva en rad nyckelkompetenser för att på ett 
flexibelt sätt kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad 
värld.” EU (2006 s. L394/13)

Nyckelkompetenserna anses nödvändiga för att uppnå ett livslångt lärande och kunna 
möta den stora tekniska utmaning som världen står inför idag. Rekommendationen
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syftar bland annat till att dels minska den oro som många européer känner inför att bli 
förbisprungna i dagens allt mer utmanande samhälle, men även till att bidra till en 
djupare förståelse för de möjligheter som vår snabba tekniska utveckling erbjuder. 
Bland nyckelkompetenserna framkommer tre som skulle kunna anknytas till elevernas 
förmåga att ta ett större ansvar för sin egen matematikutbildning. Dessa tre benämns av 
EU (2006) som initiativförmåga och företagaranda, lära att lära och matematiskt 
kunnande i syfte att lösa problem.
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2 Syfte och Frågeställningar

2.1 Syfte
Syfte är att, genom en systematisk litteraturstudie, granska fenomenen entreprenöriellt 
förhållningssätt och problemlösning inom matematik. Studien kommer att belysa 
förhållandet mellan dessa fenomen samt om det finns några likheter eller skillnader 
mellan dem. Litteraturstudien syftar också till att belysa om en djupinlärning i 
matematik kan uppnås genom fenomenens samverkan.

2.2 Frågeställningar
Vad utmärker ett entreprenöriellt förhållningssätt och problemlösning i matematik?

Vilka likheter och skillnader kan påvisas mellan ett entreprenöriellt förhållningssätt och 
problemlösning inom matematikens ramar?

Vilka, om några, faktorer sprungna ur ett entreprenöriellt förhållningssätt och 
problemlösning inom matematik kan anses leda till en djupare kunskap inom 
matematik?

2.3 Avgränsning
Studien är avgränsad till att främst fokusera på forskning som relaterar till grundskolan.
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3 Begreppsdefinition
Här följer definitioner av de olika begreppen problemlösning inom matematik, 
entreprenöriellt förhållningssätt och djupinlärning i matematik. Begreppen kommer att 
analyseras utifrån olika forskares perspektiv och i slutet av varje underrubrik kommer 
studiens definition av det enskilda begreppet att presenteras.

3.1 Problemlösning inom matematik
I detta avsnitt definieras problemlösning i matematik genom att dela upp begreppet 
problemlösning i delarna problem och lösning. Begreppet matematisk modellering 
definieras också i syfte att skapa ett bredare perspektiv.

3.1.1 Problem och lösning som definition
Skolverket (2017) menar att undervisningen inom matematisk problemlösning bör 
fokusera på hur eleverna reflekterar över valda strategier, metoder, modeller och 
resultat. Således kan det antas att dessa fyra nämnda begrepp i relation till reflektion 
skulle kunna bidra till en bättre problemlösningsförmåga. Innan begreppet 
problemlösning kan definieras inför denna studie behöver första delen av ordet problem 
fastställas. Pölya (1962), som kan anses vara en av de stora pionjärerna inom 
problemlösning, uttryckte att ett problem uppstår när vi inte ser någon uppenbar väg att 
nå vårt mål.

”Thus, to have a problem means: to search consciously for same action appropriate 
to attain a clearly conceived, but not immediately attainable, aim. To solve a 
problem means to find such action.” (Polya 1962, s 117)

Ett annat uttryck för ett problem är att det kan delas upp i två delar, en uppgift och 
uppgiftslösaren. Huruvida uppgiften blir ett problem eller inte är beroende av 
uppgiftslösarens sedan tidigare kända kunskaper. Således kan uppgiften 2+3=? 
definieras som ett problem för en person som saknar förmågan till aritmetik (Selden, 
Selden, Hauk & Mason 1999; Emre-Akdogan & Argun 2016). Detta skulle kunna tolkas 
som att ett problem alltså inte längre kan vara ett problem efter att uppgiftslösaren första 
gången löst problemet. Dock påtalar Selden m. fl. (1999) att ett sedan tidigare löst 
problem kan förbli ett problem även om mindre ändringar tillförs, trots att dess kärna är 
detsamma. I det tidigare aritmetiska fallet skulle det därför fortfarande kunna framstå 
som ett problem genom att förändra positionerna på de tal och symboler som ingår, ? = 
3+2, även om problemlösaren precis har löst föregående problem.

Definitionen av problem slutar dock inte med att fastställa vad ett problem är. Problem 
kan vidare kategoriseras i två större delar; rutin och icke-rutin problem. Novita, 
Zulkardi och Hartono (2012) förklarar att rutinproblem inom matematik beskrivs som 
problem som kan lösas med enklare uträkningar eller genom kända tillvägagångssätt. 
Icke-rutin problem däremot har en avsaknad av en känd metod för att finna en lösning. 
För dessa problem kan det också behövas flera olika steg för att finna en eventuell 
lösning. Emre-Akdogan och Argun (2016) med utgångspunkt ifrån Pölya (1981) väljer 
dock att dela in problem i fyra olika kategorier:

Enmetodsproblem - En lösning till problemet hittas genom att applicera en matematisk 
metod som nyligen presenterats eller diskuterats.
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Enmetods problem med tillval - En lösning till problemet hittas genom att applicera en 
matematisk metod som presenterats tidigare. Eleven måste använda sitt omdöme för att 
välja rätt metod.
Metodkombinationsproblem - En lösning på problemet kräver en kombination av två 
eller fler matematiska metoder som tidigare presenterats.
Nära forsknings nivåproblem - Ett problem som löses i multipla steg och som kräver 
en bredd av metoder samt en individuell drivkraft som leder till ett trovärdigt 
resonemang (jfr, Emre-Akdogan & Argtin 2016).

Ovanstående visar att problemlösning kan ske med en ökande komplexitet och att 
uppgiftslösaren kan behöva kunskaper utanför matematiken för att nå vissa lösningar.

I generella termer finns det en övergripande enighet bland forskare om vad ett problem 
är. Ett problem kan sammanfattas av att det är beroende av problemlösarens tidigare 
kunskaper, där problemlösaren inte ser någon uppenbar direkt väg för att nå en lösning. 
Genom en sammanställning av de kategori seringar, som framställs av Emre-Akdogan 
och Argtin (2016) samt hur Novita m. fl. (2012) förklarar skillnaden på rutin och icke- 
rutinproblem, kommer denna studie att ta större fasta på den typ av problemlösning som 
räknas till icke-rutin problem. Problemlösning i matematik kommer därför i denna 
studie att klassificeras som att problemet för uppgiftslösaren har en avsaknad av en känd 
lösning. Det krävs att uppgiftslösaren engagerar sig i uppgiften samt visar på ett 
trovärdigt resonemang för att nå en eventuell lösning.

3.1.2 Matematisk modellering
En modell beskrivs ofta utifrån vardagen som en mindre version av ett verkligt 
fenomen. Om detta fenomen kan antas ha matematiska egenskaper benämns den som en 
matematisk modell. Modellen består av två sidor där den ena sidan har anknytning i den 
realistiska världen medan den andra sidan sammanförs med matematisk problemlösning 
(jfr, Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000). Arseven (2015) beskriver processen 
utifrån sju steg:

Förstå problemet 
Förenkla och strukturera 
Översätt till ett matematisk problem 
Matematiskt arbete 
Tolka den matematiska lösningen 
Kontrollera/validera resultatet 
Presentera lösningen mot verkligheten

Bild 1: Modell av matematisk modellering, inspirerad av Ulu (2017, s. 563)

Ett exempel på hur modellen fungerar är att ett verkligt problem hämtas från 
vardagslivet och granskas utefter dess komponenter. Uppgiftslösaren behöver här alltså 
förstå problemet men även strukturera upp det. Sedan översätts problemet och dess 
struktur till matematiska komponenter som analyseras med hjälp av matematiska 
förmågor i en problemlösningssituation. Utifrån problemlösningen dras ett matematiskt 
resultat som sedan tolkas och åter översätts till den verkliga situationen. Därefter 
utvärderas lösningen som en eventuell fullständig lösning eller ett komplement till 
lösningen på ursprungsproblemet. Lösningen kontrolleras också om den kan antas som
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realistisk och valideras mot sin rimlighet. Lösningen presenteras sedan i förhållande till 
umprungsproblemet (jfr, Arseven 2015; Wyndhamn m. fl. 2000).

Definitionen av matematisk modellering kommer i denna studie belysa sambandet 
mellan matematisk problemlösning och verklighetsanknutna vardagsproblem. 
Verklighets anknytning en skall i detta sammanhang ses som relevant utifrån 
uppgiftlösarens nära uppfattning av verkligheten.

3.2 Entreprenöriellt förhållningssätt
Entreprenöriellt förhållningssätt innefattar flera begrepp där andra exempel är 
entreprenöriellt lärande, värdeskapande lärande, entreprenöriellt beteende samt 
entreprenöriella förmågor. Entreprenömkapen har sitt ursprung i företagsvärlden och 
fick en av sina första definitioner, entreprenören som risktagare, redan under 1700 -  
talet av finansmannen Cantillon (Tidåsen m. fl. 2015). Studien kommer att innefatta 
samtliga av ovanstående begrepp men kommer att sammanfoga dem under en 
beteckning, entreprenöriellt förhållnings sätt.

3.2.1 Entreprenöriellt förhållningssätt i förhållande till värdeskapande lärande
Värdeskapande lärande är en relativt ny utbildningsfilosofi som Lackéus (2016) har 
skapat. Den är grandad i lärande genom entreprenörskapens egenskaper. Innan 
definitionen av värdeskapande lärande kan fastställas inför denna studie behöver 
Lackéus (2016) definition av värde förklaras. Detta göm genom nedanstående modell 
där värde beskrivs utifrån de två huvudperspektiven det egocentriska och det osjälviska.

Meaningfulness with others / being a giver 
(Bauineister et al., 2012; Metz. 2009}

Enjoyment
value creation

Personal / psychological 
value creation

Emotional
value

Epistemic
valueSocial 1

value creation Relational 
/social
value Social 

creation value

Economic
value creation

World of 
inspiration

Industrial Functl- tence
world onal value

k  value creatioi
Value
for
others

M arko t
world

Civic
world

Domestic
world

World 
of fame

Conditional
value 

Equalizing / 
»rmony / cultural 
value creation

pride /  power 
value creation

Harmony
value creation

Influence
value creation

Happiness for oneself I being a taker 
(B a u m e is te r  e t  a l., 2012; M etz, 2009) ►

Bild 2: Värde för en själv eller någon annan klassificeras efter fem olika kategorier: njutning, 
ekonomiskt, influerande, harmoniskt och socialt värde. (Lackéus 2016, s. 19, återgiven här med 
författarens tillstånd).



Enligt Lackéus (2016) modell kan värdeskapande först delas in i två huvudkategorier, 
värde för en själv och värde för någon annan. Värdeskapande för en själv innebär att 
man blir den som tar emot det faktiska värdet av en handling. Det bidrar alltså endast till 
en egen ökning av glädje. Värdeskapande för någon annan definieras som att skapande 
av värdet ökar i betydelse i ett sociokulturellt sammanhang och blir sålunda 
meningsfullt tillsammans med andra. Lackéus (2016) fortsätter att beskriva att 
värdeskapandet kan sedan bestå av fem olika delar, antingen enskilt eller i kombination. 
Den första kategoriseringen njutningsskapande värde består i att värdet är av ren lycka 
eller för glädjens egen skull. Det andra är ekonomiskt värdeskapande och ses ofta inom 
entreprenörskapen som det vanligaste värdet. Ekonomiskt värdeskapande kan ses som 
primärt självendamålsmässiga försök att skapa värde till ett specifik syfte genom andras 
behov. Det tredje influerande värdeskapandet innefattar att skapa ett värde bestående av 
ökat inflytande, maktförhållande eller historiskt arv. Harmoniskt värdeskapande som 
nummer fyra består av ett mer holistiskt värde som skapas igenom sociokulturella 
sammanhang som exempelvis likvärdighet, rättvishet eller för allmännyttan. Det sista är 
socialt värdeskapande och kan ses som ett för andra personer glädjande värde som 
grundar sig i värdet att göra andra mer glada eller lätta på vissa bördor (jfr, Lackéus 
2016).

Värdeskapande lärande grundar sig i förmågan att lära sig genom att skapa värde för 
andra. Med detta förklarar Lackéus (2016) att lärandet behöver ett tydligt specifik syfte 
om vad som ska läras, men också vilka övriga kompetenser som kan vägas in i 
sammanhanget. Skapandet utgår ifrån elevernas förmåga till kreativitet och syftar till att 
skapa en psykologisk, intellektuell eller kulturell artefakt. Artefakt i sammanhanget 
innebär något som framkommer ur en mänsklig skapelse i kombinationen av konst och 
yrkesskicklighet. Värdet bedöms i sammanhanget utav mottagaren och i det 
perspektivet behöver det skapas för minst en annan person än dig själv som samtidigt är 
kapabel att ge återkoppling på värdets betydelse. Desto mer extern mottagaren av värdet 
är desto större betydelse får det för engagemanget och motivationen hos eleven. Men 
det innebär också en proportionellt mer skrämmande upplevelse. I ett skolsammanhang 
kan den externa mottagaren kategoriseras som utanför gruppen, utanför klassen eller 
utanför skolans verksamhet (jfr, Lackéus 2016).

I denna studiens definieras värdeskapande lärande med att ett värde genom en produkt 
eller tjänst skapas för en eller flera personer som befinner sig utanför en närstående 
social krets. Produkten eller tjänsten skapas också utifrån elevens egen kreativa 
förmåga. Syftet med vad som kan läras i sammanhanget måste vara tydligt fastställt och 
mottagaren till värdet behöver också kunna ge återkoppling på betydelsen av värdet.

3.2.2 Entreprenöriellt förhållningssätt i förhållande till matematik
Eftersom entreprenörskapen beskrivs utifrån många olika begrepp som syftar till samma 
fenomen, faller det också in en större mängd definitioner av vad begreppen innebär. En 
sammanfattning av vilka begrepp som kan utmärka en entreprenör beskrivs av Bacanak, 
(2013) som bland annat: problemlösande, innovativ, risktagande, dynamisk, kreativ, 
självmedveten, värdeskapande, initiativtagande, resultatinriktad, visionsmedveten, 
ledarskapsorienterande, återkopplande och opportunistisk. Flera av dessa förmågor är 
starkt knutna till synen på en världslig entreprenör som driver företag. De räknas också 
som framgångsfaktorer för vad fenomenet entreprenör innebär. Fokus på definitionen 
inför denna studie kommer dock att bestå i att definiera hur ett entreprenöriellt 
förhållningssätt kan se ut för att underlätta lärande och inhämtning av kunskap inom 
skolans ram (jfr, Skolverket 2017).
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Ett entreprenöriellt förhållningssätt har av Tidåsen m. fl. (2015) karaktäriseras till 
förmågorna mod, osäkerhetstolerans, samverkansförmåga, ansvar, initiativ och 
kreativitet och sammanfattas under akronymen MOSAIK. Kategoriseringen kan ses 
som mer aktuella till ett entreprenöriellt lärande i skolans undervisning och beskrivs 
enligt följande:

Mod -  beskrivs utifrån definitionen risktagande och översätts till skolans värld genom 
att eleven förhåller sig utanför sin trygghetszon. Syftet med färdigheten är inte att bli 
bekväm utanför sin trygghetszon, utan istället att man är beredd att ta en risk för att 
kunna uppnå en utökad handlingskraft.
Osäkerhetstolerans -  beskrivs som en nyckel till att agera på möjligheter och innebär 
att eleven inte fastnar i en situation som inte framstår som klar eller fullt förståelig. 
Samverkansförmåga -  beskrivs inte i första hand som ett entreprenöriellt 
karaktärsdrag men framskjuter förmågan som mycket viktig för entreprenörer då många 
av deras framgångar kommer från förmågan att bilda sociala nätverk. Detta innebär att 
eleven visar framgång i att både dela med sig av egen kunskap men också lyssna och ta 
till sig av vad andra i omgivningen kan bidra med.
Ansvar -  beskrivs som att bli mer självständig i sin förmåga att ta ansvar för sitt eget 
lärande. Det innebär förmågan att driva igenom sin vision och sitt lärande med tålamod 
och målmedvetenhet. Förmågan är också starkt kopplad till att inte ge upp trots 
motgångar eller strukturer som kan vara ett hinder.
Initiativ -  beskrivs genom det engelska begreppet ”proactiveness” och innebär 
förmågan att förutse och agera mot problematik som kan ha inverkan i framtiden. Detta 
kan också leda till förmågan att vara mer aktiv och mindre beroende av sin lärare. 
Kreativitet -  beskrivs som en av de mest centrala inom ett entreprenöriellt 
förhållningssätt och är starkt knuten till förmågan innovation. Inom skolan handlar det 
om att experimentera med elevernas idéer och utifrån dem finna nya perspektiv och 
lösningar som står utanför de konventionella ramarna (jfr, Tidåsen m. fl. 2015).

Lackéus (2016) har beskrivit en av entreprenörernas mest framstående drag som 
förmågan att agera på möjligheter. Denna förmåga anses dock tillhöra en mer passiv del 
i entreprenörskapen som inte är till någon direkt praktisk nytta i skolan. Han syftar till 
att skolan inte har tid att vänta på att möjligheter ska uppdagas för att kunna lära sig 
nyttja dem. Således behövs en mer aktiv förmåga hos läraren för att kunna införa 
fördelarna med entreprenörens karaktärsdrag i lärandet. Han har skapat en 
utbildningsfilosofi, värdeskapande lärande, och den grundar sig i följande 
entreprenöriella förmågor (jfr, Lackéus 2016).

Komplexitet -  beskrivs som förmågan att se en mer holistisk bild med ett process- 
orienterat fokus.
Social förmåga -  beskrivs som skapandet av relationella aspekter mellan människor. 
Processfokus -  beskrivs som förmågan att skapa upprepningsbara inlärningstekniker 
som bygger på effektuering (effectuation). Med effektuering menas att själva processen 
i uppgiften är i fokus, där eleven genom processen bland annat lär sig att upptäcka 
problematik som kan uppkomma i framtiden.
Engagemang (attachment) -  beskrivs som förmågan att skapa ett engagemang till 
uppgiften genom att förstå dess relevans till en närliggande verklighet. Ett 
entreprenöriellt förhållningssätt är således också knutet till en känslomässig relevans. 
Praktisk förmåga -  beskrivs som experimentellt lärande där utforskning och olika 
perspektiv på uppgiften ger ett upplevelsebaserat lärande som är starkt knutet till

8



saminläming tillsammans med läraren (jfr, Laekéus, Lundqvist & Williams Middleton 
2013).

Ett entreprenöriellt förhållningssätt kan genom Laekéus m. fl. (2013) och Tidåsens m. 
fl. (2015) definitioner framstå som komplext. Det framkommer dock vissa likheter och 
skillnader mellan definitionerna. Nedan beskrivs i en modell hur dessa likheter och 
skillnader kan tolkas utifrån forskarnas beskrivningar av delbegreppen som ingår i 
entreprenöriellt förhållningssätt.

Komplexitet 

Social förmåga < 

Processfokus **— 

Engagemang

Praktisk förmåga +

■ ► Mod

► Osäkerhetstolerans 

-► Samverkansförmåga

-> Ansvar

>  Initiativ

>  Kr

Bild 3: Modell av det entreprenöriella förhållningssättets oli

Förmågorna och dess beskrivningar blir i sin mångfald problematisk att beskriva i en 
mening eller en gemensam definition. Dock kan vissa förenklingar göras i syfte att fa en 
mer konkret holistisk bild av hur begreppet entreprenöriellt förhållningssätt kan se ut. 
Sex av begreppen går genom flera likheter i sina beskrivningar att para ihop. Social 
förmåga kommer därför i denna studie fortsättningsvis ingå i begreppet 
samverkansförmåga. Även om samverkansförmåga som beskrivs av Tidåsen m. fl. 
(2015) som en förmåga som egentligen inte ingår i en definition av en entreprenör, så 
existerar begreppet i olika former i många definitioner av entreprenörskap. Således 
kommer även denna studie att behandla begreppet som en stark och vital anknytning till 
ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Process fokus och initiativ är två förmågor som till dess definition kan beskrivas som 
närliggande. Definitionen av initiativ kan visserligen också uppfattas som en upptakt till 
ett projekt eller en idéskapande egenskap. Men för att minska på komplexiteten i denna 
studie kommer begreppet initiativ att representera de tre begreppen proactivness, 
effectuation och processfokus, som beskrivs av Tidåsen m. fl. (2015) och Laekéus m. fl. 
(2013).

De två förmågorna kreativitet och praktisk förmåga står varandra nära i många aspekter 
genom definitionerna av Tidåsen m. fl. (2015) och Laekéus m. fl. (2013). Båda 
innefattar experimentella förhållanden som innebär saminläming mellan lärare och elev. 
Därför kommer begreppet kreativ förmåga i denna studie stå för både sin egen 
definition och definitionen av praktisk förmåga. Förmågan komplexitet kan också 
länkas till definitionen av kreativitet genom att ett tänkande utanför ett konventionellt 
ramverk kan antas behövas i båda förmågorna. Det kan också antas att det finns en 
komplexitet av att vara kreativ genom att en mer holistisk bild av processen behöver 
skapas i syfte att förstå dess olika unika delar. Dock kommer förmågan komplexitet
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lämnas till att behålla den tidigare nämnda definitionen, då den bidrar till ett större djup 
än vad definitionen av kreativitet ensamt kan beskriva.

Övriga begrepp kommer dock att lämnas till sina unika definitioner. Även om det finns 
många likheter mellan t ex engagemang och de tre begreppen mod, osäkerhetstolerans 
och ansvar finns det också många nyanser i dess definitioner som inte kan förkastas. 
Att skapa engagemang till en uppgift kan visserligen kopplas samman med förmågorna 
att känna ansvar och mod men engagemang kan också uppkomma av många andra 
förmågor eller känslor. Genom begreppets band till känslor kommer det därför uppfattas 
som att det har en nära samverkan till den unika individen som känner engagemang. 
Angående osäkerhetstolerans råder det viss skillnad i hur Lackéus (2016) och Tidåsen 
m. fl. (2015) behandlar begreppet. Även om Lackéus (2016) framhåller detta som en 
viktig del i entreprenöriellt förhållningssätt, menar han att skolan inte kan vänta på att 
möjligheterna som tränar osäkerhetstolerans skapas. Ändå kan en tolkning av Tidåsens 
m. fl. (2015) begreppsbeskrivning föreslå att skolan behöver skapa möjligheter i syfte 
att träna förmågan. Begreppet osäkerhetstolerans kommer att behållas som en definition 
av entreprenöriellt förhållningssätt därför att problemlösning i matematik skulle kunna 
bidra till att skapa möjligheter som tränar denna förmåga.

Definitionen av det som Skolverket (2017) beskriver som utvecklandet av ett 
entreprenöriellt förhållningssätt kommer i denna studie att innebära: Ett förhållningssätt 
som främjar förmågorna mod, osäkerhetstolerans, samverkansförmåga, ansvar, initiativ, 
kreativitet, engagemang och komplexitet. Dessa kommer även i fortsättningen att utgöra 
akronymen MOSAIK-EK.

3.3 Djupinlärning
Djupinlärning beskrivs av McDonough (2014) som kunskap som behålls bättre och över 
en längre tidsperiod. Den inlärda kunskapen kan även lättare appliceras i nya 
situationer. Eftersom denna studie syftar till att belysa vilka förmågor som kan leda till 
en djupare kunskap inom matematik behövs även en definition av vad djupare kunskap 
inom matematik innebär. Från Skolverkets (2016) kunskapskrav i matematik kan man 
även läsa att en djupare förståelse uppnås när eleven med en god förmåga kan påvisa 
samband. Om eleven dessutom kan föra resonemang framåt på ett sätt som fördjupar 
och breddar de matematiska argument som förs anses också en djupare kunskap ha 
uppnåtts. Novita m. fl. (2012) klassificerar djupinlärning i matematik efter PISA:s 
uppdelning ML + 3C. ML står för matematisk litteracitet (mathematical literacy) och de 
tre C:n som beskrivs är innehåll (content), kontext (context) och kompetenser 
(competences). Innehållet delas upp i fyra delar: rymd och form, förändring och 
sammanhang, mängd och ovisshet samt kontext. Kontexten syftar till elevens 
närliggande verklighetsanknytning samt förståelse för värdsliga händelser. Slutligen 
beskrivs kompetenser som matematisk förmåga genom reproduktion, sammanhang och 
reflektion.

Perso (2009) definierar djupare förståelse inom matematik genom begreppet 
räknefärdighet. Räknefardighet är den effektiva användningen av matematik i generella 
situationer som uppstår inom skolan, i hemmet, på jobbet och för att klara av ett liv 
inom samhällets ramar. Detta innefattar en djupare inblick i de matematiska idéer och 
koncept som ligger bakom antalsuppfattning, mätningar och rumsuppfattning. Det 
handlar även om att förstå när, var och hur matematiken kan appliceras och vara den 
nuvarande uppkomna situationen till hjälp. Detta innebär att ha förmågan att förstå 
kontexten i en situation för att därefter även förstå hur matematiken kan appliceras samt
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också vilket utfall dess applicering i så fall kan komma att bistå med (jfr, Perso 2009; 
EU 2006).

I denna studie kommer definitionen av en djupinlärning i matematik sammanslutas 
under begreppet räknefärdighet och delas in i två kategorier. Det första kommer 
benämnas räknekunskap, vilket innebär att den tillägnade kunskapen inom 
antalsuppfattning, mätningar eller rumsuppfattning behålls av eleven över en längre tid. 
Det andra kriteriet kommer benämnas sambandskunskap och uppnås när kunskapen 
som tillägnats kan appliceras av eleven i en annan kontext än den där den lärdes in. Det 
innebär också att förstå när, var och hur matematiken kan användas i dessa situationer. 
Eleven kan således se vissa sammanhang och likheter mellan problem som denne ställs 
inför.

3.4 Sammanfattning
I detta kapitel har begreppen problemlösning i matematik, värdeskapande lärande, 
entreprenöriellt förhållningssätt i förhållande till matematik och djupinlärning i 
matematik analyserats. Detta har gjorts i syfte att fastställa varje begrepps definition.

Begreppet problemlösning definieras enligt följande: Ett problem kan sammanfattas av 
att det är beroende av problemlösarens tidigare kunskaper, där problemlösaren inte ser 
någon uppenbar direkt väg för att nå en lösning. Problemlösning i matematik kommer i 
denna studie att klassificeras som att problemet för uppgifitslösaren har en avsaknad av 
en känd lösning. Det krävs att uppgifitslösaren engagerar sig i uppgiften samt visar på ett 
trovärdigt resonemang för att nå en eventuell lösning.

Begreppet som Skolverket (2017) beskriver som utvecklandet av ett entreprenöriellt 
förhållningssätt har i denna studie delats in i två delar, värdeskapande lärande och 
entreprenöriellt förhållningssätt i förhållande till matematik. Värdeskapande lärande 
definieras som: att ett värde genom en produkt eller tjänst skapas, utifrån elevers egna 
kreativa förmåga, för en eller flera personer som befinner sig utanför en närstående 
social krets. Syftet med vad som kan läras i sammanhanget måste vara tydligt fastställt 
och mottagaren till värdet behöver också kunna ge återkoppling på betydelsen av värdet. 
Entreprenöriellt förhållningssätt i förhållande till matematik visar sig genom: En 
utveckling hos eleven som främjar förmågorna mod, osäkerhetstolerans, 
samverkansförmåga, ansvar, initiativ, kreativitet, engagemang och komplexitet. Dessa 
kommer även i fortsättningen att utgöra akronymen MOSAIK-EK.

Slutligen förenas djupinlärning under begreppet räknefärdighet och delas in i två 
kategorier. Det första kommer benämnas räknekunskap, vilket innebär att den tillägnade 
kunskapen inom antalsuppfattning, mätningar eller rumsuppfattning behålls av eleven 
över en längre tid. Det andra kriteriet kommer benämnas sambandskunskap och uppnås 
när kunskapen som tillägnats kan appliceras av eleven i en annan kontext än den där den 
lärdes in. Det innebär också att förstå var, när och hur matematiken kan användas i olika 
situationer. Eleven kan således se vissa sammanhang och likheter mellan problem som 
denne ställs inför.
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4 Metod
Detta avsnitt kommer att behandla studiens metodbeskrivning genom rubrikerna: 
metodval, metod för insamling av data, manuellt urval, analysmetodbeskrivning samt 
etiska riktlinjer. Metodval beskriver varför studien anses nödvändig. I metod för 
insamling av data samt manuellt urval behandlas de krav som Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013) dikterar för att en studie ska klassas som systematisk. 
Därefter behandlas analysmetodbeskrivningen som visar hur de inkluderade studierna 
har analyserats. Sist i detta kapitel behandlas etiska riktlinjer som övervägts inför denna 
studie.

4.1 Metodval
Valet av metod inför denna studie kommer ifrån det som Backman (2016) kallar 
”research synthesis” eller forskningsöversikt och kan också översättas till systematisk 
litteraturstudie. Det finns relativt lite forskning på området som innefattar 
entreprenöriella kompetenser utifrån ett grundskoleperspektiv enligt Palmér, Johansson 
och Karlsson (2016) vilket bidrar till att det således också borde finnas ganska många 
luckor. Därför har metoden systematisk litteraturstudie valts i ett försök att få ett svar på 
den lucka som framgår i frågeställningen. Även om det saknas omfattande forskning 
angående entreprenörskap inom skolans värld saknas det inte forskning om varken 
entreprenörskap eller problemlösning. P.g.a. att forskningsbegreppen entreprenörskap 
och problemlösning inte har någon stor gemensam referensram syftar studien också till 
att försöka genomföra en terminologisk hyfsning av de båda begreppen. Studien 
kommer att försöka ”städa upp” genom att fokusera på samband/likheter/skillnader 
mellan de båda begreppen, d.v.s. generera ny kunskap genom att sammanföra dem i 
förhållande till skolans ram.

4.2 Metod för insamling av data
Den data som insamlats till denna studie har genomförts i enlighet med Eriksson 
Barajas m. fl. (2013) metodbeskrivning för tydligt uppställda kriterier, sökning och 
urval av artiklar, sökstrategier, kodning av samtliga inkluderade studier och en 
metaanalys. Tre kriterier har ställts upp för att studien ska kunna klassificeras som 
systematisk. Det första och andra kriteriet är att studien har en uttalad sökstrategi och 
systematisk kodning av samtliga studier. Bifogat sökschema samt schema för 
systematisk kodning med inkluderande beskrivning till val av studie bekräftar de första 
två kriterierna. Det sista kriteriet består av en metaanalys som i denna studie är 
uppdelad i två separata delar, varav båda kommer att sammanställas i resultatet och 
analyseras i en avslutande diskussion (Eriksson Barajas m. fl. 2013). Den första 
metaanalysen kommer att vara tvådelad och behandla begreppen entreprenöriellt 
förhållningssätt och problemlösning utefter dess likheter och skillnader. Vidare 
presenteras en parallell metaanalys i syfte att belysa vilka faktorer i de undersökta 
studierna som skulle kunna leda till en djupare förståelse inom matematik.

Databaserna ERIC och SwePub har använts för sökning efter artiklar och studier inför 
denna systematiska litteraturstudie. Valet av flera databaser gjordes på grund av att 
utöka antalet möjliga träffar och därigenom få tillgång till ett större utbud av artiklar. 
Två begränsningar applicerades även från första sökningen, refereegranskat och 
tillgängligt online. Motivationen till dessa begränsningar gjordes med hänsyn till 
tilldelad tid för studien men också för enklare tillgänglighet till artiklar. Vissa artiklar 
och avhandlingar har dock fått sökas manuellt från forskarna och dess författare. 
Eriksson Bajaras m. fl. (2013) beskriver hur logiska sökoperatorer kan användas för att
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specificera sökningen men även i vissa fall begränsa den. Den booleska operatorn AND 
har exempelvis använts mellan sökorden ett och två för att begränsa vissa sökningar att 
relatera till artiklar som innefattar både ord ett och ord två. Liknande har den booleska 
operatorn OR t. ex. använts för att utöka sökningens resultat genom att innefatta sökord 
tre eller fyra, som båda kan relateras till ett gemensamt begrepp. En sista boolesk 
operator * har använts i syfte att utöka sökningen att innefatta flera ändelser på ett 
begrepp. Detta bidrar till att begreppet entrepreneur genom tillägget av * kan innefatta 
en sökning av samtliga ord som börjar på samma sätt men har olika ändelser, t. ex. 
entrepreneur -ship och -ial.

Sökorden som användes initialt var definierade till fyra stycken, primary school, 
entrepreneurial teaching, problem solving och deep learning. De utformades enligt den 
strategi som Eriksson Bajaras m. fl. (2013) beskriver som (PICO) population 
(population), intervention (intervention), control (kontroll) och outcome (utfall). Dock 
valdes kontrollgruppen bort då den inte ansågs som relevant till studien. Det kan anses 
som extra viktigt att få en bra bas av sökord för att antalet sökningar ska ge inte bara 
tillräckligt med artiklar men också för att dess relevans till ämnet ska öka. Således har 
sökorden förändrats då vissa sökord inneburit ett för litet träffresultat eller irrelevanta 
artiklar. Populationen bidrog till första sökordet ”primary school” som ansågs bidra till 
en begränsad möjlighet att hitta relevanta artiklar inom grundskolan. Under kategorin 
intervention föll entrepreneur* samt ”problem solv*” initialt. Men efter viss granskning 
av artiklarna samt antal träffar vid första strategiska sökningen innefattades även 
mathematic*. Detta för att utöka antalet träffar men också för att öka den matematiska 
relevansen i relationen till begreppet problem-solving. Från början grupperades och 
kategoriserades utfallet in i tre synonymer for att täcka antalet möjliga träffar, ”deep 
learning”, ”in-depth learning” och ”in depth learning”. Dock gav de två sistnämnda vid 
sina individuella sökningar endast fem träffar och samtliga av dessa kunde avfärdas för 
sin irrelevans till studiens syfte och frågeställning. Således plockades dessa bort från 
den modifierade systematiska sökningen.

I enlighet med bilaga 1 genomfördes först en överslagssökning för att utvärdera om 
valet av sökord gav tillräckligt med relevanta träffar. Den innefattades av orden 
”problem solv*”, ”primary school”, entrepreneur*, ”deep learning”, ”in-depth learning 
och ”in depth learning”. De sista tre orden grupperades samman inom en parantes och 
tillsammans med den booleska operatorn OR. Detta gav ett sökresultat i sex olika steg 
där de olika orden kombinerades med varandra i totalt 13 unika utformningar (bilaga 1). 
Totalt anträffades 7185 artiklar, men när sökningar som utfärdades i kombination med 
två eller fler begrepp gjordes gavs ett begränsat antal träffar. Sju av de totalt 26 
kombinationerna som genomfördes gav initialt inga resultat alls. Efter utvärdering av 
denna sökning genomfördes en modifierad sökning och artiklarna som framkom i denna 
granskades för manuellt urval. Dock förhöll sig resultatet av sökningen i vissa 
kombinationer till, framför allt de som involverade entrepreneur* i kombinationen, 
mycket begränsat antal träffar. Därför fick även andra åtgärder (beskrivs under rubriken 
övrig litteratur) användas i syfte att få tillräckligt med stoff till studien.

4.2.1 Manuellt urval
Med förutsättning för de ovan nämnda restriktionerna gjordes ett urval genom att 
artiklarna granskades efter relevans utifrån deras titlar och referat. De artiklar som 
berörde effekten på lärare sorterades bort då dessa inte ansågs relevant till studien. 
Vetenskapliga artiklar som innefattade läroplaner och elever från andra länder ansågs 
kunna vara generaliserbara och inkluderades därför i urvalet. I de fall där en viss

13



osäkerhet rådde kring artikelns relevans lästes dessa i sin helhet innan de kunde tillföras 
eller exkluderas, detta då innehållet låg nära eller ibland kunde generaliseras till 
studiens syfte och frågeställning.

I urvalet av artiklar var av vikt att de kunde frambringa en tydligare definition och 
beskrivning av de tre huvudbegreppen: problemlösning i matematik, entreprenöriellt 
förhållningssätt och djupinlärning i matematik. I första hand eftersträvades forskning 
där egenskaper från både entreprenöriellt förhållningssätt och problemlösning kunde 
utmynnas i samma artikel. I entreprenöriellt förhållningssätt söktes efter definitioner 
som i första hand kunde relatera begreppet inom skolans värld. I andra hand söktes 
definitioner på begreppet som framställdes i så bred utformning som möjligt för att 
kunna samla alla dess olika underkategorier. Detta efter som vissa delar av 
entreprenöriellt förhållningssätt ansågs kunna generaliseras även om de behandlats i 
studier utanför skolan. Angående begreppet problemlösning söktes i första hand 
definitioner som kunde relateras till matematik. Men även detta vidgades till att 
innefatta definitioner utanför matematiken, då dessa också kan anses generaliserbara. 
Vid båda nämnda begrepp söktes definitioner om vilka förmågor som kunde relateras 
till dem men också vilka kunskapsområden som berördes genom dess användning. 
Begreppet djupinlärning söktes i första hand utifrån ett matematiskt perspektiv, med 
detta menas de förmågor och omständigheter som krävs för att uppnå en djupare 
förståelse for matematikens grund.

4.2.2 Sammanfattning urval
Totalt valdes tjugo studier och avhandlingar till denna litteraturstudie (se bilaga 2 & 3). 
Tio studier återfanns via den systematiska litteratursökningen och kan ses under bilaga 
1. Övriga studier har tillfallit studien via nominerat eller strategiskt urval (förklaras 
under rubriken övrig litteratur).

4.2.3 Övrig litteratur
Sökningar med vissa kombinationer av begrepp gav initialt mycket få träffar, 
sökningsmetoden kompletterades därför med både strategiska val och nominerade urval 
som beskrivs av Eriksson Bajaras m. fl. (2013). Kompletteringen bestod i en manuell 
sökning i de referenslistor som tillhörde de få initiala relevanta träffarna. Genom denna 
sökning framkom flera relevanta artiklar. Dock saknades tillgänglighet online på vissa 
referenser vilket medförde att författare till vissa av artiklarna tillfrågades personligen 
for tillgänglighet. Två referenser som användes av flertalet forskare relaterat till 
problemlösning var George Pölya (1945; 1962; 1981) och Alan Schoenfeld (1987; 
1992), deras publikationer användes sedan i studien som strategiska val. Lackéus (2016) 
användes också som ett strategiskt val eftersom han bedriver aktuell forskning angående 
implementering av entreprenöriellt lärande med starka samband till skolans ram. Hans 
forskning ansågs kunna bidra med ett alternativt perspektiv till den övriga forskningen 
på området. Angående de nominerade urvalen framkommer forskarna Lackéus m. fl. 
(2013), Wistedt (1992), Ahlström (1996), Silver och Cai (1996), Wyndhamn (1993), 
Wyndhamn m. fl. (2000) och Taflin (2007). Lackéus m. fl. (2013) valdes som ett 
komplement till Tidåsen m. fl. (2015). Wistedt (1992) och Wyndhamn (1993) valdes 
som en motpol till Lackéus (2016) samt matematisk modellering då deras forskning 
framhäver problematik med vardagsanknuten inlärning. Ahlström (1996), Silver och 
Cai (1996), Wyndhamn m. fl. (2000), Schoenfeld (1987; 1992), Pölya (1945; 1962; 
1981) samt Taflin (2007) bidrar med ett djupare perspektiv på problemlösning och 
ansågs kunna tillföra en större dynamik till studien.
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Inför den teoretiska metaanalysen gjordes också två strategiska val av litteratur utifrån 
perspektiven konstruktivism och sociokulturallism. Dessa innefattar Piaget (1976; 2008) 
och Vygotsky (1978; 2001). Även ett nominerat val gjordes som komplement till det 
konstruktivistiska perspektivet och det var Säljö (2000).

4.3 Analysmetodbeskrivning
Studierna är analyserade utefter relationella aspekter i dess karaktäristiska drag. Med det 
förklarar Backman (2016) att en forteckning av studiernas processer utifrån en holistisk 
eller detalj bild har skapats i syfte att kunna se likheter eller skillnader mellan studiernas 
karaktäristik (se bilaga 2-3). Problemlösning i matematisk har först analyserats utifrån 
ett historiskt perspektiv, men sedan med grund i varje enskild entreprenöriell förmåga i 
akronymen MOSAIK-EK. Således har artiklarna som relaterar till problemlösning sökts 
igenom efter relevans till de olika entreprenöriella begreppen MOSAIK-EK. Artiklarna 
som relaterar till det entreprenöriella förhållningssättet har sedan analyserats utifrån 
dess möjlighet att influera problemlösningen i den matematiska utbildningen. Därefter 
har samtliga artiklar granskats i förhållande till hur djupinlärningen i matematik kan 
påverkas av en kombination av entreprenöriellt förhållningssätt och problemlösning i 
matematik. För att ytterligare förtydliga sambanden mellan artiklarna har karaktäristiska 
drag antecknats (se bilaga 2-3). Grupperingar av karaktäristiska drag i denna studie är: 
Om problemlösningens komplexitet ökar eller minskar, betydelsen för 
verklighetsanknuten problemlösning, förbättrad eller försämrad djupinlärning i 
matematik, problemlösningsuppgiftens karaktär och slutligen entreprenöriella 
förmågors inverkan på matematisk problemlösning.

4.4 Etiska riktlinjer
För att styrka studiens validitet har samtliga vetenskapliga artiklar utvärderats efter 
deras autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd. Denscombe (2009) 
föreskriver att en studie alltid måste granskas kritiskt och aldrig tas för given och därför 
bör granskas enligt de fyra tidigare nämnda kriterierna. En artikels autenticitet bygger 
på att ett dokument inte antas vara förfalskat eller förändrat. Dess trovärdighet är 
beroende av i vilket syfte dokumentet är skrivet och om det kan anses fritt från 
förutfattade meningar. Representativiteten av ett dokument är beroende av om det är 
skrivet utefter närliggande forsknings normer och regler samt om det förhåller sig till 
sin kontext. Det sista kriteriets innebörd behandlar om ett dokument kan läsas mellan 
raderna, finns det ett dolt språk i dokumentet eller underbyggda meningar.

Bilagorna 1, 2 och 3 bidrar till en transparens om hur studien har genomförts for att 
styrka denna systematiska litteraturstudies autenticitet, trovärdighet, representativitet 
och innebörd. Autenticiteten har styrkts genom att samtliga artiklar som valts ut har 
varit refereegranskade. Sålunda innehåller studien ingen artikel som saknar en hög 
validitet, vilket bidrar till att fastställa även denna studies validitet. Studiens 
trovärdighet och representativitet visas genom den kategorisering som går att finna i 
bilagorna (2-3). Denna kategorisering visar att studierna noga har studerats efter deras 
karaktäristiska drag och vilket mål som funnits med studierna. Vidare har en kategori 
om ursprungsland lagts till för att visa att studien har en god representativitet från flera 
olika världsdelar. Studiens representativitet bekräftas också av de nominerade val som 
belyser forskning som gjorts i kontrast till den kontext som studien ämnar utforska. 
Innebörden styrks av studiens analysmetodbeskrivning som förklarar hur de olika 
studierna har tolkats och valts ut.
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5 Resultat och analys
Resultatet kommer att besvara samtliga tre frågor som presenterades i frågeställningen. 
Först besvaras de två första frågorna utifrån två ingångsperspektiv, problemlösning i 
matematik belyses utifrån en historisk utgångspunkt och sedan ingångsperspektivet de 
entreprenöriella förmågorna MOSAIK-EK. Entreprenöriellt förhållningssätt belyses 
sedan utifrån dess relevans till matematikundervisningen. Sedan besvaras den tredje 
frågeställningen genom att de två begreppen entreprenöriellt förhållningssätt och 
problemlösning i matematik förs samman i ett venn-diagram tillsammans med 
djupinlärning i matematik. Slutligen analyseras också resultatet i förhållande till de två 
teoretiska utgångspunkterna konstruktivism och sociokulturallism.

5.1 Problemlösning i matematik i relation till ett entreprenöriellt 
förhållningssätt
Problemlösning som arbetsform har en lång historia speciellt genom antagandet att 
problemlösning är i beroendeställning till uppgiftlösarens bakgrundskunskap. Det kan 
då antas att problemlösning har spelat en viss roll i hela mänsklighetens historia. Utifrån 
den svenska läroplanens syn på begreppet så har det dock ändrats mycket under det 
senaste århundradet. Wyndhamn m. fl. (2000) belyser en attitydförändring gentemot 
problemlösning och dess implementering i den svenska läroplanen över 1900-talets 
historia: Begreppsbildningen börjar genom ett perspektiv av att uppgifter löses genom 
att först lära sig matematikens grunder för att sedan börja hantera mer avancerade 
uppgifter som innefattar text eller komplexa problem. Förändringen tar form genom att 
problemlösning som begrepp skapas i läroplanen och inte längre bör innefatta 
rutinmässiga uppgifter utan istället ska bidra till en individuell intellektuell utmaning. 
Därefter får begreppet en betydelse som syftar till att bidra till ett engagemang hos 
eleven genom att skapa en verklighetsanknuten kontext. Attityden och förväntningarna 
av den unika eleven blir avgörande för om frågeställningen ska uppfattas som ett 
problem. Slutligen förväntas det idag att problemlösning som metod ska bidra till 
kunskapsbildning inom matematikens övriga förmågor (jfr, Wyndhamn m. fl. 2000).

5.1.1 Startskottet till nytänkande inom problemlösning
En stor bidragande effekt till förändringen av attityden inom matematikundervisningen 
och världens syn på problemlösning kan antas komma från pionjären Pölyas (1945) bok 
”Flow to solve it”. Schoenfeld (1987) beskriver problemlösningen som en era vars 
kännetecken kan förklaras som före och efter Pölya. En förklaring till den 
attitydförändring som Wyndhamn m. fl. (2000) beskriver kan finnas i det tidigare 
nämnda citatet av Pölya (1962) och vad han menar med ”have a problem”. Att ha ett 
problem innebär att problemlösaren behöver bli engagerad i problemet för att det ska 
kunna klassificeras som att hen har ett problem. Desto större engagemang som är knutet 
till problemet desto större blir också sannolikheten for att problemet slutligen blir löst 
(jfr, Pölya, 1981). Genom beskrivningen, av att problemet inte blir ett problem förrän 
uppgiftslösaren engagerar sig, framstår en koppling till begreppet engagemang. 
Uppgiftslösaren kan alltså anses ha skapat en typ av verklighetsanknytning till ett 
problem genom det som Polya (1962) beskriver som att ha ett problem.

Problemlösning är också enligt Pölya (1981, s. ix) en praktisk konst som bäst lärs in 
genom genuint engagerad träning och imitering av olika problemlösningar. Dessa kan 
då skapa föredömen som sedan kan användas för att lättare se mönster och lösningar till 
problem i andra sammanhang. Pölyas (1945) förslag på hur denna attityd kan se ut 
beskrivs genom begreppet heuristik. Detta grundar sig i fyra principer: förstå problemet.

16



tillverka en plan, genomför din plan och genomför en återblick. Olika heuristiska 
strategier föreslås också för att hantera problemlösning och några av dem beskrivs som 
att skissa upp problemet, arbeta baklänges eller söka efter mönster i problematiken. 
Pölya (1981) utvecklar dessa idéer till att innefatta frågor som syftar till att fokusera på 
målet med problemlösningen. Frågor som: vad vill du åstadkomma?, vad är det 
okända? och vad har jag till mitt förfogande?. Dessa frågeställningar framhäver Pölya 
(1981) som essentiella även i ett tidigt skede gentemot problemet, detta i syfte att förstå 
problemets olika beståndsdelar. Den skickliga problemlösaren delar också in problemen 
i mindre bitar och antar problemet utifrån olika perspektiv. Dessa frågeställningar leder 
fram till likheter med förmågan initiativ genom att svaren på dem kan förbereda 
problemlösaren att se och förbereda sig för problematik som kan uppstå senare i 
problemlösningen. Förmågan kreativitet kan också antydas genom uppdelningen av 
problem i mindre beståndsdelar och de olika perspektiv som problemet kan ses igenom. 
Men det kan också kopplas till problemlösningen som en praktisk konst då kreativiteten 
är knuten till uppgiftslösarens praktiska förmåga.

Pölya (1981) förklarar också att skillnaden mellan en novis eller en utvecklad 
problemlösare består i förmågor som bygger på attityden till problemet. Exempel på 
dessa förmågor som framställs är att försöka och gissa samt förmågan till utnyttjande av 
de tillfållen som uppenbarar sig genom dessa gissningar. Begreppet mod kan antydas 
genom att förmågan att försöka inom problemlösning ofta innebär att eleven försätts 
utanför sin matematiska kunskapsnivå. Därför kan hen också antas befinna sig utanför 
sin trygghetszon. Osäkerhetstolerans kan knytas till förmågan att gissa och samtidigt 
utnyttja de tillfällen som kan uppstå genom dessa gissningar. Genom gissningar hoppar 
uppgiftslösaren också över flera steg i ett problem och skapar en mer abstrakt bild av 
hur en eventuell lösning kan komma att se ut. Arbetssättet att gissa menar Polya (1981) 
utvecklas över tid och gissningarna kan anses bli mer exakta desto mer de tränas. Därför 
kan det tolkas som att förhållandet till osäkerhetstoleransen styrks genom att våga ge sig 
in i de osäkra abstrakta visioner som kan skapas genom att gissa sig till svar. Detta kan 
också anknytas till ett visst förhållande mellan begreppen osäkerhetstolerans och mod 
vilket skapar en förståelse av att begreppen i MOSAIK-EK kan vara beroende av 
varandra.

5.1.2 Problemlösning belyses utifrån mod
Problemlösningsuppgifter som benämns Fermiproblem, d.v.s. problem som kan anses 
omöjliga eller mycket svåra att finna en korrekt lösning till, kan användas i syfte att 
träna förmågan mod. Palmér (2016) visar i en studie hur en klass löser ett problem där 
eleverna ska beräkna hur många popcorn som kan rymmas i deras klassrum. Eleverna 
ska därefter själva välja arbetssätt och försöka komma fram till en rimlig lösning och ett 
rimligt svar. En viss grupp med elever motsäger sig arbetsformen fullständigt och anser 
redan tidigt att uppgiften är omöjlig att lösa. En av anledningarna kan vara att de inte är 
vana vid att matematikundervisningen bedrivs på detta sätt. Därför kan det antas att 
denna typ av problemlösning i matematik försätter eleverna i en situation som är utanför 
deras trygghetszon. Arseven (2017) understryker också i sin litteraturstudie att 
matematisk modellering kan hjälpa elever att motverka sin rädsla och ångest. Eleverna 
engageras i en miljö som de inte är vana vid och som liknar en mer komplex verklighet 
där ramarna inte är fasta. På så sätt kan eleverna genom problemlösning hamna utanför 
sina trygghetszoner och därigenom träna förmågan mod.
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5.1.3 Problemlösning belyses utifrån osäker hets tolerans
Förmågan till att förstå vad en uppgift innebär anses av Pölya (1981) som en av de 
viktigaste aspekterna i problemlösning. Men en studie av Peng och Soil ervall (2014) 
visar att oförståelse av en uppgift också kan vara lärorikt. Eleverna ska i uppgiften 
kartlägga ett koordinatsystem och fastställa vissa punkters position. En av 
elevgrupperna i studien beskriver hur en de inte har förstått uppgiften men trots detta 
fortsätter att försöka finna en lösning. De böljar förstå vad uppgiften betyder först efter 
sitt tionde försök och finner inte en lösning förrän på försök sexton. Om gruppen sedan 
tidigare är tränad i osäkerhetstolerans framgår inte av Peng och Sollervall (2014) studie. 
Men oavsett tidigare träning så kan gruppen antas fått mer träning i att fortsätta försöka 
även om de fastnat i problemet för tillfallet. Eleverna kan också antas se att det finns en 
viss vinst med att fortsätta även om det råder osäkerhet inför uppgiften. Eleverna som i 
Palmérs (2016) studie utsattes för osäkerhetstolerans, genom att hamna i en situation 
som enligt dem inte kunde klassas som ”riktig matematik”, ansågs befinna sig i en 
”win-win” situation. Elever som inte tidigare har tränat på att befinna sig utanför sina 
trygghetszoner får genom Fermiproblem möjlighet att göra detta i en kontrollerad miljö. 
Träningen bidrar i sin tur till att eleverna får en högre tolerans när de försätts i en 
framtida otrygg situation. Denna situation förklarar Palmér (2016) med modellen:

t *

Students with tolerance for 
ambiguity do not become stressed or 
frustrated when they are to solve 
tasks o f unfamiliar structure.

Fermi problem

Tolerance for ambiguity can be 
developed when students work with 
tasks of unfamiliar structure.

Bild 4: En ”win-win” situation mot begreppet osäkerhetstolerans skapas via ett Fermiproblem 
(Palmér 2016, s. 33, återgiven här med författarens tillstånd).

I sin studie beskriver Palmér (2016) dels genom ovanstående modell att matematiken 
och den entreprenöriella förmågan osäkerhetstolerans ofta kan anses gynna varandra. 
Osäkerhetstolerans kan skapas genom matematiska problem och i problemlösningen 
behövs ofta osäkerhetstoleransen för att finna en lösning. Dock skall påtalas att denna 
”win-win” situation inte kan tas för given. Lester i Ahlström (1996) påpekar att olika 
attityder hos elever kan ha en större känslomässig inverkan på matematiken. Dessa 
känslomässiga attityder kan till och med helt dominera tänkandet och handlingarna 
inom matematik. Sålunda kan det antas att dessa attityder inte nödvändigtvis behöver 
klassas som positiva vilket innebär att en negativ inställning också kan bli dominant i 
sammanhanget.

5.1.4 Problemlösning belyses utifrån samverkansförmåga
Eraslan och Kant (2015) kommer till en slutsats i sin studie att komplexa matematiska 
problem, som matematisk modellering, kan bidra starkt till en ökad och förbättrad 
kommunikationsförmåga hos eleverna. Samverkan ses också som en central del för att 
problemlösning i matematik alls ska fungera. I många av studierna som presenteras i 
denna litteraturstudie kan samverkansförmågan, även om den inte ligger i fokus, utläsas 
som en katalysator som all annan verksamhet är beroende av (jfr, Taflin 2007; Eraslan 
& Kant 2015 samt Ulu 2017).
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van Bommel och Palmér (2015) visar också att positiva inverkningar på 
samverkansförmågan kan bildas genom problemlösning som arbetssätt. Dock påpekar 
studien också att meta-diskursiva regler ibland kan komma i vägen för en positiv 
utveckling av samverkansförmågan. Med meta-diskursiva regler menas att fokus från 
samverkan som bidrar till en lösning på problemet istället flyttas till att handla om t. ex. 
vem som ska skriva eller vem som ska räkna. Ett experiment i Indonesien, där eleverna i 
Jaelanis (2013) studie själva tillverkar små snurror för att illustrera hastighet i 
matematik, visar att elevernas samverkan leder fram till en ökad förståelse för 
matematiken. Studien framhäver samtidigt att eleverna inte alltid är medvetna om de 
meta-diskursiva regler som van Bommel och Palmér (2015) annars påpekar kan bidra 
till störningar i problemlösandet. I den Indonesiska studien är det nämligen inte förrän 
läraren påpekar existensen av meta-diskursiva regler som de blir ett problem och fokus 
hos eleverna flyttas från att lösa själva grundproblemet. Även om det inte framkommer i 
Jaelanis (2013) studie kan påpekandet av metadiskursiva regler anses som ett strategiskt 
val av läraren i sammanhanget. Detta då den matematiska diskurs som framkom bland 
eleverna senare bidrog till en djupare förståelse av hur tid kan räknas på olika sätt.

5.1.5 Problemlösning belyses utifrån ansvar
Taflins (2007) avhandling härleder till vissa positiva effekter mot förmågan ansvar av 
att elever uppmanas att ta hjälp av varandra och nyttja de andra klasskamraterna för att 
försöka lösa problem. Genom detta förhållningssätt kan en omvänd effekt skapas där 
eleverna kan tänkas söka upp andra för att hjälpa dem, men också få hjälp i syfte att 
driva igenom sin egen vision. Eraslan och Kant (2015) studie visar dock ett resultat där 
många av eleverna helt struntar i att kontrollera om deras lösningar kan ses som 
realistiska. Den förklaring som ges är att de antar att den matematiska modell de 
kommit fram till stämmer. Detta kan visa på en tydlig brist av förmågan ansvar då 
eleverna lämnar fram en produkt utan att validera den. Samtliga studier som finns 
representerade i denna litteraturstudie kan visa på samband till förmågan ansvar 
beroende på tolkning. Men det saknas studier som lägger förmågan i förgrunden med 
koppling till problemlösning. Därav kan ett tydligt resultat inte presenteras där 
problemlösning leder till en ökning av förmågan ansvar hos eleverna.

5.1.6 Problemlösning belyses utifrån initiativ
Betydelsen, som Pölya (1981) framförde, av att ställa frågor till ett problem och 
samtidigt strukturera upp en plan för hur problemet borde lösas kan förklaras genom 
studierna genomförda av Taflin (2007), Eraslan och Kant (2015) samt Ulu (2017). Vissa 
elever i dessa studier visar tydliga brister på initiativförmåga genom att inte försöka 
förutse vilka problem som kan uppstå i framtiden. I Taflins (2007) studie framkommer 
att en grupp elever försöker använda formeln för en cirkels area på en uppgift som 
involverade ett rutnät av kvadrater. Taflin (2007) hänvisar att detta delvis kan bero på 
att lärarnas oförmåga att styra eleverna rätt kan leda till att eleverna fastnar i 
missuppfattningar. Läraren behöver alltså ha en god insyn i elevernas förkunskaper för 
att de inte ska fastna i missuppfattningar. Missuppfattningar som eleverna är oförmögna 
att se kan därför skapa problem längre fram i lösningen. Sålunda är utmaningen i 
problemlösningen bunden till att läraren anpassar uppgiften till elevernas nuvarande 
förmågor och matematiska kunskapsnivå. Skapandet av avrundande diskussioner eller 
sammanfattningar i slutet av lektionerna belyser Taflin (2007) också som central för att 
eleverna ska uppmärksamma dessa missuppfattningar. Därigenom kan det antas att även 
initiativförmågan skulle kunna byggas upp hos eleverna genom dessa avslutande 
diskurser.

19



Ulu (2017) diskuterar i sin studie att en av framgångarna för de elever som lyckades 
presentera realistiska resultat, från de matematiska modeller de skapat, var att de 
identifierade inkonsekvenser. Dessa motsägelser kunde senare användas för att förutspå 
problem som kunde lösas genom att de redan tidigt i problemlösningsskedet sökte mer 
information. Ulu (2017) förklarar också att eleverna redan vid själva läsandet av 
problemet behöver analysera vilka delar som kan bli ett problem för framtiden. De 
elever som inte gjorde detta lyckades heller inte presentera ett realistiskt resultat. Ulu 
(2017) beskriver till och med att initiativförmågan kan ses som den enskilt viktigaste 
skillnaden mellan de elever som lyckades och de som misslyckades. Eraslan och Kant 
(2015) belyser också i sin slutsats att de elever som inte tog hänsyn till alla aspekter i ett 
problem också missade att förstå vilka problem det kunde leda till längre fram. Således 
kan initiativförmågan beskrivas som en nödvändig komponent inom problemlösning i 
matematik, men den är också beroende av lärarens kompetens att förmedla dess 
betydelse och användningsområde.

5.1.7 Problemlösning belyses utifrån kreativitet
Novita m. fl. (2012) belyser i sin studie att elever som genomför problemlösning under 
sina matematiklektioner har en större möjlighet att utforska sin kreativitet. Denna 
slutsats stöds även av Palmér (2016) som också påpekar att kreativitet knappas kan 
anses vara något nytt i relationen till problemlösning. Men för att kreativiteten hos 
eleverna ska bli synlig understryker Palmér (2016) att lärarna inte bör ge eleverna för 
många instruktioner eller tips. Taflin (2007) förklarar också att uppgiften i sig behöver 
ge möjlighet till kreativitet. Med detta menas att problemuppgiften måste vara utformad 
på ett sätt så att en betydande mängd olika strategier eller metoder kan användas för att 
lösa den. Denna typ av problemuppgifter brukar nämnas som ”rika problem” och detta 
är också definitionen på den typ av problem som användes vid Palmérs (2016) studie. 
Under normal problemlösningsundervisning brukade lärarna, som undervisade vid 
denna studie, först ge eleverna några förslag på strategier som de kunde använda för att 
försöka lösa problemet. Men det visade sig att när de inför Palmérs (2016) studie inte 
gav eleverna några strategier att arbeta med så presenterade eleverna en betydligt större 
kreativitet än väntat. Eleverna kom också kom fram med klart fler strategier än lärarna 
själva hade tänkt på.

Novita m. fl. (2012) belyser genom sin studie också en annan viktigt poäng. Läraren 
behöver föregå med gått exempel, kontinuerligt beskriva sin process samt visa hur hen 
utnyttjar sin egen kreativitet för att eleverna ska kunna förstå styrkan med ett kreativt 
arbetssätt. Om läraren inte visar öppet betydelsen av processen i problemlösning och 
bara fokuserar på lösningen i sig kan detta hämma eleverna förmåga till kreativitet. Det 
kan också antas att framgångarna med att eleverna i Palmérs (2016) studie lyckades visa 
goda förutsättningar för kreativitet var att eleverna redan tidigare sett exempel på goda 
förebilder. Lärarna och eleverna hade redan tidigare arbetat med problemlösning och 
hade således med stor sannolikhet visat hur de tänkte i sin process av problemlösningen 
med ”rika problem”.

Lärarna kan också hämma elevernas kreativitet helt genom att berätta för dem hur de 
ska arbeta med problemlösningen. Om läraren själv föredrar en viss metod kan det få 
stor inflytelse på eleverna och de kommer själva inte söka efter andra alternativ. Läraren 
behöver således visa tilltro till elevernas förmåga att klara av att lösa problemen på egen 
hand, annars finns det risk att kreativiteten hos eleverna aldrig får prövas (jfr, Taflin 
2007).
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5.1.8 Problemlösning belyses utifrån engagemang
Matematisk modellering kan anses skapa en verklighetsanknytning som befinner sig 
nära individen. Den nära verkligheten kan bidra till ett eleven enklare förstår hur 
matematiken kan användas i vardagen (jfr, Ulu 2017; Arseven 2015; Eraslan & Kant 
2015). Verklighetsanknuten problemlösning kan anses leda till ett engagemang till 
matematiken och specifikt problemlösning. Men Schoenfelds (1992) uppfattning om de 
sociokulturella faktorerna som han även benämner som elevers beliefs (uppfattning) kan 
skapa problem. Om en elevs föräldrar, klasskamrater eller övriga omgivning har en viss 
bestämd inställning till matematik finns det en sannolikhet att denna förs över till 
eleven. Negativa exempel av detta är: att matematiska uppgifter alltid bara har ett svar, 
matematik har lite att göra med verkligheten, matematik utövas enskilt samt eftersom 
föräldern är dålig på matematik så är även barnet det. Lärarens roll i sammanhanget 
menar Schoenfeld (1992) blir en viktig motpol till dessa uppfattningar. Läraren kan 
bidra till en motsättning av de negativa sociokulturella sammanhang hos eleverna som 
är kopplade till matematik genom att förhålla sig till följande punkter:

• ”Matematik kan identifieras närmare som ett subjekt av idéer och processer snarare än 
ett subjekt av fakta.

• Matematiken förstås bäst genom att återskapa dess idéer.
• Upptäckt och verifikation är väsentliga processer i matematiken.
• Huvudsyftet med att studera matematik är att utveckla de resonemang som kan 

användas för att lösa problem.
• Läraren måste skapa och underhålla en öppen och informell klassrumsatmosfar i syfte 

att försäkra att eleverna har frihet att ställa frågor och utforska sina idéer.
• Lärare borde uppmana elever att gissa och förmå dem att resonera fram till sina egna 

svar snarare än att visa dem en lösning eller ett svar.
• Lärare borde vädja till elevers intuition och erfarenhet när nytt material presenteras i 

syfte att göra det meningsfullt.” (egen översättning av Schoenfeld 1992, s. 360)

Taflin (2007) belyser också att aktiva matematiklärare ständigt letar efter ”bra” problem 
som kan anses ligga nära både elevernas verklighet och aktuella kunskapsnivå. Genom 
att skapa ett matematikklassrum där problemlösning ses som meningsfull och 
samverkar med en realistisk värld skulle problemlösning i matematik kunna bidra till 
förmågan engagemang.

Det kan dock tilläggas att verklighetsanknuten matematik inte går helt oemotsagt. 
Wistedt (1992) och Wyndhamn (1993) belyser att engagemang och närmare bestämt 
den vardagsanknutna problemlösningen i förhållande till matematiken kan beskrivas 
som långsökt utifrån elevernas perspektiv. Exempelvis om en person ska skicka ett brev 
på posten och ska beräkna antalet frimärken som ska sättas på paketet med syftet att det 
ska nå fram till mottagaren, så kan matematiken i processen helt kringgås. 
Verklighetsanknutna lösningar till problemet kan vara: att fråga personalen på 
postkontoret, följa en tabell utefter vikten på paketet eller helt enkelt välja ett paket med 
fast porto. Därigenom kan problemlösningsuppgifter som är kopplade till elevernas 
verklighet innebära att eleverna inte alls använder sig av matematik i dess lösningar (jfr, 
Wistedt 1992; Wyndhamn 1993). Resultatet av Wyndhamns (1993) avhandling 
beskriver också att eleverna alltid i någon mening kommer att likna matematiska 
lösningar till skolans kontext och ta avstånd från dessa när de senare ställs inför 
problemlösningar i vardagen utanför skolan. Istället bör eleverna ges möjligheten till en 
repertoar av matematiska verktyg till sitt förfogande och framförallt få undervisning i 
hur de kan förstå dem och i vilka olika kontexter de kan tillämpas (jfr, Wyndhamn 
1993). Ytterligare en risk som Wistedt (1992) konstaterar är att när elever oreflekterat
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sätts in i olika närliggande kontexter kan det matematiska syftet i undervisningen missas 
och som konsekvens också det matematiska inlärningstillfället. Undervisningen i 
verklighetsanknuten matematik är därför i starkt beroende till matematiklärarens 
didaktiska och ämnesmässiga kompetens. Det kräver att läraren klarar av att förverkliga 
en realistisk situation när matematik praktiseras (jfr, Wistedt 1992).

5.1.9 Problemlösning belyses utifrån komplexitet
Ulu (2017) och Arseven (2015) framlägger i sina studier att kopplingen mellan realism 
och matematik via en matematisk modell ofta kan framstå som problematisk eftersom 
eleverna sällan förstår problemen fullt ut. Oförmågan att förstå kan bestå i att eleverna 
saknar kapaciteten att se problemens holistiska komplexitet. Ulu (2017) argumenterar 
för att om det saknas en verklighetsanknytning till problemet så bidrar det till att 
eleverna inte kan förstå dess komplexitet. Sålunda missar de därför också att använda 
samtliga variabler som problemet består av. Ulu (2017) och Arseven (2015) diskuterar 
också i sina slutsatser att en realistisk anknytning till problemlösning borde införas i 
skolans tidiga åldrar. Det kan motverka komplexiteten med matematisk modellering om 
eleverna tidigare får träna på att översätta matematiken till realistiska situationer.

Problemlösning som tillvägagångssätt kan relateras genom samtliga studier i denna 
litteraturstudien till förmågan komplexitet. Orsaken till kopplingen beror troligtvis på 
problemlösningens naturliga relation till begreppet komplexitet. Utöver den naturliga 
komplexiteten i problemlösning i matematik finns det också en ökad 
bedömningssvårighet. Wistedt (1992) påpekar, i en kontext av komplexitet i 
problemlösning, att det finns en svårighet i att bedöma om eleverna genom 
vardagsanknuten problemlösning faktiskt lär sig någon matematik. Problematiken består 
i att eleverna kan utvecklas på många områden samtidigt och det kan därför bli svårt att 
se konkret vilken matematik de lär sig i processen. Silver och Cai (1996) åskådliggör 
dock att det finns ett samband mellan elevers kunskaper i problemlösningsförmåga och 
förmågan att skapa problemlösningsuppgifter. Det kan antas att detta bidrar till en 
möjlighet för lärare att använda problemlösningsskapande uppgifter som ett 
bedömningsverktyg där en större möjlighet till förmågan komplexitet kan rymmas.

5.1.10 Sammanfattning
Problemlösning i matematik har genomgått en förändring i linje med den svenska 
läroplanens utveckling. Utvecklingen har främst skett genom att attityden till 
problemlösning har utvecklats från att problemlösningen sågs som beroende av 
elevernas kunskaper i matematik till att eleven istället utvecklar matematiskt kunnande 
genom problemlösning. Attitydförändringen grundar sig i förmodligen i Polyas (1945) 
bok ”How to solve it”. Pölyas (1981) utvecklade sedan en förklaring om en förhållning 
till matematisk problemlösning som har flertalet överlapp med ett entreprenöriellt 
förhållningssätt som det framställs genom akronymen MOSAIK-EK.

Eleverna kan hamna utanför sina trygghetszoner genom problemlösning i matematik 
och för att en elev ska klara av att befinna sig där krävs den entreprenöriella förmågan 
mod. Elever som inte är vana vid problemlösningsuppgifter kan genom dessa försättas i 
situationer som de normalt inte ser som matematikundervisning. Genom att eleverna får 
gissa och ge sig in på okänd mark kan deras förmåga att se nya perspektiv ge dem 
möjlighet att utveckla nya eller vidgade förmågor i matematik. I dessa situationer 
stärker eleverna också sin förmåga till osäkerhetstolerans. Elever som hamnar utanför 
sina trygghetszoner bygger upp en osäkerhetstolerans vilket leder till att de blir mindre
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stressade vid nya situationer. Det skapas enligt Palmér (2016) en ”win-win” situation till 
denna förmåga i samband med matematisk problemlösning.

Samverkansförmågan kan också utvecklas positivt eftersom problemlösning i 
matematik ofta innehåller en komplexitet som bidrar till en diskussion mellan elever. 
Samverkansförmågan ses i många studier som självklar och blir en katalysator som all 
annan verksamhet är beroende av. Dock kan komplexiteten i problemlösning bidra till 
att fokus på en matematisk diskurs istället byter fokus till meta-diskursiva regler.

Samtliga studier som finns representerade i denna litteraturstudie visar på samband 
mellan problemlösning och ansvarsformåga beroende på tolkning. Men det saknas 
studier som lägger förmågan i förgrunden med koppling till problemlösning. Därav kan 
ett tydligt resultat inte presenteras där problemlösning leder till en ökad ansvarsformåga 
hos eleverna.

Studierna som behandlar initiativförmågan visar att problemlösning i matematik verkar 
kunna ge goda förutsättningar för uppbyggnaden av denna förmågan hos eleverna. Även 
när eleverna misslyckas med att använda sin initiativförmåga till att finna lösningar 
skapar själva misslyckandet förutsättningar för en reflektion som efter lektionen kan 
leda till ett ökat lärande. Utvecklingen av initiativförmågan är dock starkt beroende av 
lärarens förmåga att förstå elevernas kunskaper. Detta p.g.a. att eleverna lätt kan fastna i 
missuppfattningar som gör att de också fastnar i sina problemlösningar.

Den entreprenöriella förmågan kreativitet och dess koppling till problemlösning anses 
av många forskare som välgrundad. Dock är förmågan utifrån problemlösning i 
matematik i starkt beroende av lärarens kapacitet att skapa en miljö där kreativiteten kan 
utvecklas.

Den entreprenöriella förmågan engagemang har visats kunna tränas genom matematisk 
modellering. Flera exempel visar att eleverna får en bredare förståelse för matematiken 
när den visas i ett reellt samband. Det har också visats att under gynnsamma 
förhållanden kan även flera av elevernas negativa uppfattningar om matematiken 
motverkas genom reella samband. Dock riskerar fokus från matematiken försvinna när 
den kopplas till verkligheten. Den utökade komplexiteten och möjligheten till kreativa 
lösningar, som inte är beroende av matematik, kan få övertaget om inte läraren är 
didaktiskt förmögen att skapa ett matematiskt syfte.

Komplexiteten i samverkan mellan problemlösning i matematik och ett entreprenöriellt 
förhållningssätt har ett resultat utifrån två perspektiv, elevens och lärarens. Utifrån 
elevens perspektiv bidrar komplexiteten till ett ökat krav på att eleverna förstår 
uppgiften och sammanhanget till ett specifikt matematiskt syfte. Utifrån lärarens 
perspektiv bidrar komplexiteten till svårigheter att bedöma elevernas kunskap men 
också ett ökat krav på lärarens didaktiska och ämnesmässiga kompetens.

5.2 Det entreprenöriella förhållningssättets influenser i den 
matematiska problemlösningen.
Denna rubrik behandlar först värdeskapande lärande som ett enskilt entreprenöriellt 
förhållningssätt och hur dess användning kan influera problemlösning i matematik. 
Därefter behandlas den entreprenöriella förmågan ansvar utifrån en lärares perspektiv.
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5.2.1 Värdeskapande lärande som metod i matematikundervisningen
Lackéus (2016) avhandling saknar ett resultat som direkt går att knyta till 
matematikundervisning, men resultatet presenterar värdeskapande lärande som en 
metod i ett allmänt undervisnings syfte. Därför kan det också förmodas vara 
tillämpningsbart även i matematiken. Lackéus (2016) har delat upp resultatet utifrån tre 
frågeställningar: vad, hur och varför värdeskapande lärande kan användas. 
Frågeställningen vad har redan sammanfattats i begreppsdefinitionen och i denna 
studies resultat presenteras istället hur och varför värdeskapande lärande kan användas i 
förhållande till matematikundervisningen.

Hur värdeskapande lärande kan användas beskrivs genom Lackéus (2016) metodmodell 
som byggts upp i fem olika steg. Uppgift, insats, process, effekt och inverkan. 
Uppgiften knyts an till ett specifikt syfte för ett eller flera ämnen. Uppgiften berikas av 
entreprenöriella verktyg eller frågeställningar från läraren som kan ge ytterligare fokus. 
Under processen ges tillräckligt med tid för uppgiften och det är också här som det 
största lärandet sker genom olika effekter som kan hanteras och belysas av läraren. 
Genom denna modell så antas projektet ge en större inverkan på elevernas motivation 
och entreprenöriella förhållningssätt (jfr, Lackéus 2016). För att kunna belysa en 
relevans till matematiken antas att en lärare har skapat ett klassprojekt som använder 
denna modell. Nedan kommer sedan modellen beskrivas utifrån detta abstrakta 
exempel.

Task I r  In p u ts  ^ ■ r  P ro c e s s  ^■ r  O u tp u t ^ ^  Im p a c t

U s e  kn o w le d g e E n tre p re n e u ria l T im e  fo r ite ra tive D e e p  le a rn in g M o re
and  s k ills  to to o ls , qu e s tio n s , in te ra c tio n s  tr ig g e rs S o m e tim e s m o tiva te d  and

c re a te  v a lu e  fo r ■ log ic , m indse t, un ce rta in ty , fa ilu re , v a lu e  c re a te d M e n tre p re n e u ria l
so m e o n e  e lse te a m s u c c e s s  a n d  o w n e rs h ip s tud en ts

L _______________ A ■ k _______________ A ■ k________________________ A ■ k________________A ■ k__________ d

Bild 5: Beskriver hur värdeskapande lärande kan användas genom fem steg: Uppgift, insats, 
process, effekt och inverkan (Lackéus 2016, s56, återgiven här med författarens tillstånd).

En problemlösning suppgift med en matematisk idé som huvudsyfte används som grund 
för projektet. Utifrån problemlösningsuppgiften används elevernas kunskap och 
förmågor för att skapa något som är av värde för någon annan. Läraren visar sedan en 
eller ett par entreprenöriella förmågor som eleverna kan använda sig av för att hjälpa till 
med uppgiften. Dessa kan bestå av exempelvis en vis heuristik, vissa frågeställningar 
eller specifika entreprenöriella förmågor (i detta fall någon av förmågorna i MOSAIK
EK). Därefter påbörjas, utifrån Lackéus (2016) modell, problemlösningsprocessen och 
genom denna är det önskvärt att tillräckligt med tid ges. Tillräckligt med tid behövs för 
att ge eleverna utrymme för samverkan men också möjlighet att misslyckas i syfte att 
kunna lära sig av sina misstag. En annan central aspekt i processen är att en av lärarens 
uppgifter kan vara att ge ett stöd för eleverna genom återkoppling men också att hen ges 
möjlighet för att utföra formativ bedömning. Effekten av uppgiften är att eleverna får en 
djupare kunskap och realistisk anknytning till hur matematiken kan användas. En 
bieffekt är också hur värdet uppfattas av mottagaren som kan bidra till besvikelse eller 
frustration hos eleverna. Förutsatt att exempelvis värdet hos mottagaren inte motsvarar 
elevernas förväntningar. Detta behöver dock inte ses som något negativt utan ger läraren 
möjlighet att förmå eleverna att lära genom sina misstag, som ofta ses som en kraftfullt 
metod för djupinlärning. Inverkan på eleverna blir i sammanhanget att de blir mer 
motiverade och engagerade i matematiken och förstår den ur ett mer holistiskt 
perspektiv. De får också möjlighet genom detta arbetssätt till ett utökat entreprenöriellt 
förhållningssätt (jfr, Lackéus 2016).
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Enligt nedanstående figur beskriver Lackéus (2016) vad det är som skiljer 
värdeskapande lärande från traditionella och progressiva utbildningar.

Traditional education Entrepreneurial education
a s  a  b r i d g e r ,  b a s e d  o n  v a l u e  c r e a t i o n

Progressive education

Simplicity
E a s y  fo r  t e a c h e r 1. R o u tin ized * . 
S c ie n tif ic  r e d u c tio n is t  m e th o d 9.

Simplification
T o o l b a s e d . S u c c in c t p u rp o s e  o f  c re a tin g  

v a lu e  w h ic h  is  e a s y  to  c o m m u n ic a te .

Complexity
D if f ic u l t  fo r  te a c h e r1. U n p re d ic ta b le 5. 

E n tre p re n e u r ia l  m e th o d 6.

Individual
L e a rn in g  th ro u g h  a c q u is itio n 2. 

S ta n d a rd iz e d  c o n te n t1.

Responsibility-taking
T o o l d e r iv e d  q u e s tio n s  th a t  p u s h  s tu d e n ts  

t o  d a re  t o  m a k e  a  d if fe re n c e  m  so c ie ty .

Social
L e a rn in g  th ro u g h  p a r tic ip a tio n 2. 

U n iq u e  e x p e r ie n c e 13. In te rs u b je c tiv e 4.

Content
C o g n itiv e  s k il ls 10. L in e a r11. 

S u b je c t m a tte r12.

Effectuation
T h e o ry  a n d  c o n te n t u s e d  a s  th e  s ta r t  an d  

e n d  p o in ts  o f  a  v a lu e  c re a t io n  p ro c e ss .

Process
N o n -c o g n itiv e  s k i l ls 10. I te ra tiv e 11. 
E n tre p re n e u r ia l  c o m p e te n c ie s 12.

Detached
P a s s iv e  le a rn e rs4. V a lu e  f in e3. 
D is e n g a g e d 1. E a s y  to  assess®.

Assessability
A s s e s s m e n t  o f  e m o tio n a l e v e n ts  an d  

re f le c tiv e  q u e s tio n s  a s  s t ip u la te d  b y  to o ls

Engaged
A c tio n -b a s e d 7. E m o tio n a l le a rn in g 5. 

E n g a g e m e n t4. D if f ic u lt  to  assess®.

Theory
In e r t  k n o w le d g e 13. O b je c tiv e  

r e a l i ty 14. M a te r ia l15. T im e le s s 15.

Applicability
L e t  s tu d e n ts  te s t  th e o r ie s  a n d  c o n c e p ts  m  

p ra c tic a l  v a lu e  c re a t io n  p ro c e s s e s  n o w .

Practice
L iv e d  e x p e r ie n c e 14. C o -c re a t io n 16. 

M e a n in g fu l15. C u ltu ra l15. R e a l t im e 15.

1: Dewey (1938). 2: Sfard (1998), 3: G uta and Lincoln (1994), 4: TynjiU(1999), 5: Woods (1993), 6: Sarasvathv and Venkataraman (2011). 
7: Cotton (1991), 8: Labaree (2005), 9: Deshpande (1983), 10: Moberg (2014a), 11: Cunliffe (2011), 12: Fisher et al. (2008), 13: Egan (2002) 
14: Weber (2004) 15: Lalour (2014), 16: Ollila and Williams Middleton (2011)

Bild 6: Modellen beskriver hur traditionell utbildningsfilosofi och progressiv utbildningsfilosofi 
kan bryggas genom entreprenöriell utbildning som bygger på värdeskapande lärande (Lackéus 
2016, s. 58, återgiven här med författarens tillstånd).

Modellen kategoriseras genom fem begrepp: Simplification (Förenkling),
responsibility-taking (ansvar), effectuation (effektuering), assessability 
(bedömningsbar) och applicability (tillämplighet). Förenklingen består i att 
utbildningsfilosofin ger en mindre komplex bild av sammanhanget genom att uppgiften 
sammanförs till en verklighetsanknytning som ligger nära elevens verklighet. 
Förenklingen uppkommer av skapandet av ett värde som kan förstås och uppfattas av 
eleven. Enligt Lackéus (2016) kan lärare genom användandet och anpassning av 
entreprenöriella metoder förenkla en komplex situation. Entreprenörskapen har genom 
tiderna skapat en större mängd repertoar av modeller, förmågor, listor, ramverk eller 
heuristik som kan underlätta denna förenkling. Lärare kan genom denna repertoar hjälpa 
sina elever att göra skillnad. Ansvar används genom att eleverna får en extern mottagare 
för sitt värdeskapande. D.v.s. någon som står utanför deras normala umgänge, 
exempelvis utanför gruppen, klassen eller skolan. Eleverna kan undervisas via ansvar att 
färdigställa eller leverera en produkt eller tjänst som kan anses leva upp till vissa 
förväntningar. Enligt Lackéus (2016) får lärare också genom detta möjlighet att 
förmedla hantering av eventuella negativa känslor som rädsla för misslyckande, rädsla 
för avslag och rädsla för att interagera med en okänd motpart. Effektuering bidrar till ett 
tydligt syfte som kan kopplas till läroplanen. Genom frågeställningen, i vilket syfte gör 
jag  detta?, kan läraren via en kombination av syfte från både läroplanen och inför 
projektet förklara en logisk struktur för eleverna. Assessability nås genom att läraren får 
tillfälle under processen att både kunna ge formativ bedömning men också möjlighet att 
utvärdera elevernas känslor inför processen. På så sett kan läraren också utvärdera sin 
egen undervisning. Vidare också planera inför fortsatt utbildning med bas i hur eleverna 
handskas med och känner inför projektet. Tillämpligheten genom värdeskapande
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lärande beskrivs av Lackéus (2016) som förhållandet mellan teori och praktik. Mer och 
mer kunskap är beroende av sin kontext och kan alltså mer ofta än sällan inte tas for 
given. Tillämpligheten gör att elever får möjlighet att testa de teoretiska sammanhang 
de undervisas i via praktiska situationer (jfr, Lackéus 2016).

Det ska också tilläggas att det finns lyckade försök utöver Lackéus (2016) egen 
forskning som verkar bekräfta att det värdeskapande lärandet bidrar till ett genuint 
engagemang hos eleverna. Smith och Fuentes (2012) har genom sin studie visat en klar 
ökning av elevers engagemang. Men de har också beskrivit hur eleverna fick en 
tydligare och mer praktisk koppling mellan skolans matematikämne och dess 
användning i den verkliga världen. En av lärarna beskriver i studien att en av 
anledningarna till framgången var:

”... They didn't see this as a math or science or writing project. It was a challenge 
that was fun for them because they were doing it for the rest of the school.” Smith 
och Fuentes (2012, s. 22)

Lärarens stödjande arbetssätt gjorde också att eleverna, efter att de fått en mindre initial 
vägledning, själva tog kontroll över projektet och såg även till att på eget initiativ göra 
det anpassat för barn i yngre åldrar. Genom arbetssättet såg de inte matematiken som ett 
skolämne utan såg istället dess värde genom att använda det i anknytning till en realitet 
(jfr, Smith & Fuentes 2012).

Lackéus (2016) förklarar dock att det förekommer en del utmaningar kopplat till 
stödjande arbetssätt. Mer holistiska utmaningar beskrivs också med grunden i om lärare 
besitter tillräckligt med kompetens för att genomföra utbildning genom värdeskapande 
lärande. Ytterligare en utmaning är om eleverna kan lyckas skapa värde som bidrar till 
engagemang. Fortsättningsvis om ett värde av betydelse skulle skapas så kan det finnas 
en risk for utnyttjande från utomstående parter. Andra utmaningar som tas upp är utefter 
lärares möjligheter att genomföra projekt utifrån tidsmässiga aspekter. Eller om 
läroplanens nuvarande utformning ger utrymme till arbetssättets projektform. Vidare 
problematik visar sig igenom utmaningen att genomfora en summativ bedömning och i 
förlängningen kriterier för betygssättning utifrån arbetssättet (jfr, Lackéus 2016). Det 
finns således många utmaningar som kan antas ha ett beroende av lärarens 
ämnesmässiga och didaktiska kapacitet.

En ytterligare aspekt som bör understrykas från Lackéus (2016) studie är om lärare 
besitter förmågan till den komplexitet som kan tänkas krävas for detta arbetssätt. 
Eraslan och Kant (2015) belyser att eleverna behöver bygga upp de entreprenöriella 
förmågorna i olika steg då en brist av vissa förmågor kan leda till att mer komplexa 
problem blir svåra att lösa. Därför kan komplexiteten förmodas ses som en utmaning for 
både lärare och elever. Detta kan också anses bekräftat genom Palmérs (2016) studie där 
förutsättningarna i de lyckade resultatet kunde förmodas bestå i att fokus endast lades på 
en entreprenöriell förmåga i taget. Därigenom minskades komplexiteten för både lärare 
och elever i situationen.

5.2.2 Större ansvar till eleverna
En av bromsklossarna mot införandet av ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan kan 
enligt Palmér m. fl. (2018) vara lärares oförmåga eller rädsla för att släppa kontrollen. 
Entreprenöriella förmågor som MOSAIK kan antas genom Palmérs (2016) studie vara 
svåra att införa i matematikundervisningen om de inte specifikt övervägs i planeringen.
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Förmågor som engagemang och komplexitet tycks också behöva aktivt betänkande av 
läraren för att de skall kunna tränas. Palmér m. fl. (2018) uttrycker att lärarna behöver 
både släppa kontrollen och säga mindre. Förmågan att säga mindre kan beskrivas som 
att läraren i större utsträckning låter eleverna själva komma fram till de frågor och svar 
som behövs för att lösa uppgiften. Läraren finns mer i bakgrunden som ett stöd om 
eleverna kör fast, men stödet sker inte genom att lämna ut lösningar utan mer liknas vid 
små tips om hur eleven kan gå vidare (jfr, Palmér m. fl. 2018; Lackéus 2016; Smith & 
Fuentes 2012).

5.3 Samband som leder till djupinlärning i matematik
Nedan visas ett venn - diagram som beskriver förhållandet mellan entreprenöriellt 
förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik. Efter 
diagrammet kommer olika samband att belysas utifrån resultatet av den tidigare 
metaanalysen under rubrikerna 5.1 och 5.2. Analysen kommer även berikas utifrån vad 
litteraturstudiens innefattande studier har belyst angående djupinlärning. Först följer 
dock en motivation till kategoriseringen av diagrammets olika delar.

Entreprenöriellt förhållningssätt bygger i denna studie på förmågorna MOSAIK-EK och 
har placerats in enskilt i diagrammet utifrån hur de har samverkat med de övriga två 
fälten. Värdeskapande lärande kan utifrån resultatet ses som en holistisk del av det 
entreprenöriella förhållningssättet och innefattar sålunda flera av förmågorna i 
MOSAIK-EK samtidigt.

Problemlösning i matematik har utgått från de problem som enligt Emre-Akdogan och 
Argun (2016) beskrivs som flerkombinationsproblem och nära forskningsnivå problem. 
Dessa problem anses utifrån resultatet vara de som kan ses som mest representerade 
bland studierna som granskats i denna litteraturstudie. Problemen delas in i tre 
kategorier: Rika problem, Fermiproblem och Matematisk modellering. Rika problem 
och Fermiproblem kan anses likvärdiga i komplexitet utifrån uppgiftslösarens 
perspektiv men har lyfts genom van Bommel och Palmér (2015) som enskilt viktiga i 
kombination med de entreprenöriella förmågorna kreativitet och osäkerhetstolerans. 
Matematisk modellering däremot anses ha en högre grad av komplexitet jämfört med 
rika problem och Fermiproblem. Ulu (2017), Eraslan och Kant (2015) och Arseven 
(2015) har dessutom visat att matematisk modellering kan ha flera likheter med 
värdeskapande lärande. Båda bidrar med ett mer holistiskt perspektiv på matematiken 
och innefattar samtidigt många av de entreprenöriella förmågorna.

Djupinlärning i matematik har delats in i tre olika delar utefter 
begreppsdefinitionsbeskrivningen tidigare i studien. Räknekunskap innefattar därför 
kunskap som behandlar den direkta matematiska kunskapen som antalsuppfattning, 
mätningar och rumsuppfattning. Sambandskunskapen innefattar hur matematiken kan 
appliceras i andra kontexter än där den lärs in och även förmågan att se samband mellan 
olika matematiska problem. Räknefardigheten ses som en holistisk kombination av de 
båda tidigare begreppen och innefattar därför också en större komplexitet.
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Bild 7: Ett venn-diagram som belyser likheter och skillnader mellan entreprenöriellt 
förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik.

Räknekunskapen har visats öka genom en isolering och tillskott av förmågorna 
osäkerhetstolerans, och kreativitet. Dessa förmågor bidrar till att eleverna får fler 
perspektiv på matematiken genom olika typer av samverkan som skapas av elevernas 
olika perspektiv och misstag (jfr, Palmér 2016; Palmér m. fl. 2018; Novita m. fl. 2012; 
van Bomm el & Palmér 2015). Dock uttrycker Silver och Cai (1996) och Taflin (2007) 
att det viktigaste målet med problemlösning kan anses vara att det ska utveckla det 
matematiska tänkandet. Vilket betyder att ett tydligt matematisk syfte behöver finnas i 
förgrunden i undervisningen för att eleven ska utveckla en djupare förståelse för 
matematiken. Med detta menas att problemlösning i matematik riskerar att förgå 
kategorin räknekunskap om det saknas ett tydligt matematiskt syfte i förgrunden.

Ulu (2015) lyfter ett perspektiv av att initiativförmågan kan ge goda förutsättningar för 
en djupare förståelse för matematiken genom sambandskunskap. Förutsättningen att se 
möjliga problem som kan uppstå i framtiden leder till en sambandkunskap inom det 
matematiska problemet. Men initiativförmågan kan också antas bygga sambandkunskap 
hos eleverna som även sträcker sig utanför det enskilda problemet. Även om det saknas 
tydliga kopplingar mellan förmågan ansvar och problemlösning i matematik lyfter 
Lackéus (2016) att ansvars förmågan kan ha inverkan på den allmänna 
sam bandskunskapen. Dock behövs mer riktad forskning mot förmågan för att skapa 
förståelse för hur den kan påverka räknekunskapen och sambandskunskapen. Däremot 
finns det mer tydliga kopplingar mellan förmågan engagemang och 
sambandskunskapen. Genom att leda eleverna in i verklighetsrelaterad problemlösning i 
matematik utvecklar eleverna en sambandskunskap som går att härleda till både 
matematik och verklighet (Ulu 2017; Eraslan & Kant 2015; Arsevents 2015).
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Verklighetsanknytning genom matematisk modellering verkar under gynnsamma 
förhållanden också ha god inverkan på räknefårdigheten. Räknefärdighet består alltså av 
både sambandskunskap samt räknekunskap och för att eleven ska kunna uppnå ett 
helhetsperspektiv på matematiken behöver båda förmågorna samövas. Ulu (2017), 
Eraslan och Kant (2015) samt Arsevens (2015) studier styrker att en tidig anknytning av 
matematisk problemlösning till en elevs närstående verklighet gör att den inlärda 
kunskapen får ett reellt syfte och därmed också visar en koppling till en ökad 
räknekunskap. Wistedt (1992) argumenterar också att eleverna verkar processa sina 
kunskaper utifrån två olika perspektiv.

”Istället tycks vardagsanknytningen, ur en inlämingssynpunkt, innebära att 
eleverna processar kunskaper utifrån två världar -  vardagen och matematiken -  och 
nyttjar tidigare erfarenheter från bägge när de löser en given uppgift.” (Wistedt 
1992, s. 123)

Wistedt (2012) visar att vardagen och matematiken inte enbart kan ses utifrån sin 
egenart utan att en samverkan mellan dem behöver finnas för att uppnå den 
räknefärdighet som Perso (2009) och EU (2006) beskriver.

En del av kärnan i venn-diagramet består av en triangel som belyser sambandet mellan 
värdeskapande lärande, matematisk modellering och räknefärdighet. Värdeskapande 
lärande ses i denna studie utifrån den entreprenöriella cirkeln som den inlärningsmetod 
som är mest krävande. Men samtidigt belyses också värdeskapande lärande som den 
mest holistiska representationen av vad ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär inom 
skolans ram. På samma sätt kan också matematisk modellering innebära den mest 
krävande metoden från perspektivet problemlösning i matematik. Den räknefärdighet 
som Peso (2009) beskriver kan också utifrån resultatet antas ha störst möjlighet att 
framträda genom någon av dessa mer krävande metoderna i undervisningen. Dock 
kräver de båda metoderna en närvaro av komplexitet som bidrar till en ökad prestation 
från både elever och lärare (jfr, Erslan & Kant 2015; Arseven 2015; Lackéus 2016; 
Smith & Fuentes 2012).

Samverkansförmågan som placerats i mitten på venn-diagramet ovan utgör enligt 
flertalet av litteraturstudiens granskade studier en unik position. Även om Tidåsen m. fl. 
(2015) inte hänvisar till den som en ren entreprenöriell förmåga framstår den som 
knutpunkten i förhållandet mellan de tre fälten. Samverkansförmågan har utifrån 
studierna presenterats genom två perspektiv. Det ena är det perspektiv som Eraslan och 
Kant (2015), van Bommel och Palmér (2015) och Jaelanis m. fl. (2013) framställer som 
samverkan mellan elev och elev. Det andra perspektivet är det som Wistedt (2012), 
Taflin (2007), Ulu (2017), Arsevens (2015), Lackéus (2016), Palmér m. fl. (2018) och 
Smith och Fuentes (2012) belyser som samverkan mellan elev och lärare. De 
motsättningar och utmaningar som presenterats i förhållandet mellan entreprenöriellt 
förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik kan därför 
antas bestå i en beroendeställning till samverkan utifrån dessa två perspektiv. 
Förmågorna osäkerhetstolerans, initiativ och kreativitet belyses utifrån en något svagare 
beroendeställning till samverkansförmågan speciellt i förhållande till elev 
lärarperspektivet. Men för att räknefårdigheten skall kunna uppnås genom 
värdeskapande lärande eller matematisk modellering verkar samverkansförmågans 
funktion utifrån båda perspektiven vara avgörande.
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5.4 Teoretisk metaanalys
Studierna som har involverats i denna litteraturstudie har kategoriserats efter bl. a. 
vilken teoretisk utgångspunkt de har haft (bilaga 2 & 3). Detta har gjorts med syfte att 
reda ut vilket teoretiskt perspektiv som nästa del i studien kan komma att använda sig 
av. Denna studie kommer att analysera vilka skillnader och likheter som finns i 
studierna utifrån två teoretiska perspektiv. Den första är ett konstruktivistiskt perspektiv 
och det är också det vanligaste perspektivet i studiens representation av litteratur. Sedan 
kommer även det sociokulturella perspektivet att presenteras.

5.4.1 Konstruktivistiskt perspektiv
I enlighet med det konstruktivistiska perspektivet sker inlärning enligt Piaget (2008) 
genom individers adaptiva egenskaper. Det sker alltså således inte i ensamhet utan av 
att människan anpassar sitt beteende efter den omgivning som hen befinner sig i. Men 
det skall tilläggas att individen aldrig blir en passiv mottagare av kunskap utan själv 
genom aktivt deltagande konstruerar förståelse för sin omgivning (jfr, Säljö, 2000). 
Anpassningen leder i sin tur vid vissa tillfällen till ny kunskap, denna inlärning sker 
genom växelverkande processer hos den enskilda individen och beskrivs som 
assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att kunskapen som tillförs 
individen byggs på i mindre steg då delar av den redan är känd for individen. Med 
ackommodation menas att individen tillfors ny kunskap som helt förändrar individen 
syn på ett koncept eller fenomen.

Lackéus (2016) lyfter vikten av att låta eleverna misslyckas för att genom denna process 
bygga upp sin kunskap och i slutändan få en djupare förståelse för ämnet. Denna 
process kan läggas parallellt med Piagets (1976) syn där eleven ibland medvetet, utifrån 
lärarens perspektiv, behöver passera genom flera stadier av ”felaktig” kunskap för att 
eleven senare på egen hand ska kunna förstå att kunskapen är felaktig. Genom denna, 
utifrån lärarens perspektiv, medvetna assimilativa process kan sedan förutsättningen för 
en ackommodation hos eleven skapas. Piaget (1976) förklarar att förutsättningen for 
mer självgående individer bygger på följande resonemang: ”att förstå är att upptäcka 
eller att återuppbygga genom återupptäckt” (Piaget 1976, s. 26). Förmågan från läraren 
att släppa taget kan enligt Palmér m. fl. (2018) ses som en avgörande aspekt for att 
eleverna ska kunna använda entreprenöriella förmågor fullt ut i matematikens 
problemlösning. Palmérs m. fl. (2016) studie gjordes visserligen ur ett sociokulturellt 
perspektiv men genom detta resultat kan samband också visas till ett konstruktivistiskt 
perspektiv. Förmågan att släppa kontrollen kan också antas ge läraren förutsättningar för 
att hjälpa de elever som enligt Schoenfeld (1987) befinner sig i negativa beliefs. Om 
läraren agerar vägvisare genom problemlösning istället for att förklara varför elevens 
negativa beliefs är fel, kan eleven genom eget misslyckande av assimilation av kunskap 
komma fram till en ackommodation som leder till en egen förståelse för hens negativa 
beliefs (jfr, Piaget, 1976).

5.4.2 Sociokulturellt perspektiv
Utifrån det sociokulturella perspektivet är de kommunikativa processerna avgörande for 
inlärning av kunskap och färdigheter. Individers kunskap och förmågor styrs också 
tidigt av kulturella normer och förväntningar från vår omgivning. Vilket i ett klassrum 
kan leda till normativa skillnader eftersom barn föds in i interaktiva och kommunikativa 
forlopp som leder till ett visst förhållningssätt till omvärlden (jfr, Säljö, 2000). Detta 
kommunikativa och sociokulturella samspel lyfter Vygotsky (1978) som den viktigaste 
faktorn for drivkraften hos individens utveckling. En djupare förståelse för ett enskilt 
fenomen beskrivs av Vygotsky (2001) som en högre mental process. För att en djupare
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inlärning sålunda ska kunna ske måste individens sociokulturella spektrum beaktas i sin 
helhet. Vygotsky (1978) förklarar också att den mänskliga individen har en unik 
förmåga till perception utifrån verkligheten. När individen uppfattar ett fenomen så 
förändras hens högre mentala processer både utifrån själva perceptionen men också 
utifrån reflektionen av fenomenets mening. Med detta menas, utifrån ett matematiskt 
perspektiv, att en djupare inlärning i matematiken sker genom två perspektiv: Det ena är 
beroende av hur eleven uppfattar den nya matematiska idén i förhållande hens 
sociokulturella samspel. Det andra perspektivet är beroende av hur elevens inre 
reflektionsförmåga förstår fenomenet utifrån hens egen verklighetsuppfattning.

I den Indiska studien av Jaelanis m. fl. (2013) förklaras att eleverna, genom sin 
kommunikation och exemplets närhet till deras kulturella sammanhang, skapar en 
djupare förståelse till den matematiska idén om hastighet. Här visas att djupinlärningen 
tillskansas utifrån en kombination av de två perspektiv som Vygotsky (1978) menar 
som nödvändiga. Eleverna uppfattar inte hastigheten som ett nytt begrepp eftersom det 
redan är känt genom spelets (the gasing game) inverkan genom deras sociokulturella 
samband. Med det menas att spelet (the gasing game) som används i studien är ett känt 
och frekvent accepterat spel i den kulturella regionen. Eftersom begreppet hastighet 
redan är känt (genom spelet) kan elevernas kunskap om begreppet utvecklas genom 
perspektiv nummer två. Eleverna får genom att tillsammans experimentera med olika 
aspekter på tid möjlighet till en inre reflektion där begreppet hastighet sätts i olika 
perspektiv. Denna reflektion sker sedan i förhållande till elevernas 
verklighetsuppfattning om begreppet hastighet och dess relation till begreppen form och 
tid. Eftersom reflektionen sker tillsammans med omgivningen kan det antas att eleverna 
tillsammans, genom sin kommunikation, utvecklar en större förståelse för matematiken 
(jfr, Jaelanis m. fl. 2013; Vygotsky 1978).

Wistedts (2012) förklaring av att inlärning sker genom ett samspel av verkligheten och 
matematiken, där tidigare erfarenheter utifrån båda perspektiven har betydelse, visar 
visserligen på samband med den konstruktivistiska teorin. Men förhållandet är inte helt 
olikt Vygotsky (1978) inlärningsteori. Därav kan det antas att elever som kombinerar en 
gemensam verklighet med ett matematisk fenomen också tillsammans kan utveckla en 
djupare förståelse för matematiken genom en reflekterande kommunikation.

Wyndhamns (1993) och Schoenfeld (1987) lyfter betydelsen av elevernas uppfattning 
eller beliefs om matematiken utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta är något som 
Vygotsky (1978) också belyser behöver beaktas och tas hänsyn till kontinuerligt. 
Wyndhamn (1993) menar dock att eleverna aldrig kommer bli av med den 
sociokulturella kopplingen till skolan angående matematiken. Men genom att införa ett, 
för eleven, reellt perspektiv kan det antas att matematikens betydelse på längre sikt kan 
flyttas utanför klassrummet.

5.4.3 Teoretisk utgångspunkt
Resultatet visar också att samtliga studier som involverats i denna studie utgår ifrån två 
teoretiska perspektiv. Med undantag av tre som saknar teoretisk utgångspunkt samt van 
Bommel och Palmér (2015) som är skrivet ur ett matematiskt diskursivt perspektiv. Det 
matematiskt diskursiva perspektivet kan dock läsas med utgångspunkt i ett 
sociokulturellt perspektiv. Det konstruktivistiska och det sociokulturella perspektivet, 
som kan utläsas från ovanstående analys, går dessutom ofta in i varandra vilket kan 
tolkas som att de på vissa områden ligger nära varandra. Detta kan också ses genom 
bilaga 2 och 3 där vissa studier även utgår ifrån båda perspektiven.
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6 Diskussion och slutsats
I detta kapitel behandlas först en resultatdiskussion och vilka slutsatser som kan dras av 
resultatet. Därefter diskuteras olika aspekter utifrån studiens metod och slutligen ges 
förslag på vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i 
matematik har genom resultatet visat både starka och svaga förbindelser mellan 
varandra. De entreprenöriella förmågorna mod, osäkerhetstolerans, samverkan, initiativ 
och kreativitet kan enligt resultatet anses ha en stark förbindelse till problemlösning i 
matematik. De kan också därför utvecklas bra genom endast undervisning i 
problemlösning i matematik, förutsatt att förmågorna belyses enskilt. Däremot behövs 
entreprenörskapen som ytterligare inflikning för att träna förmågorna ansvar, 
engagemang och komplexitet.

Under förutsättningen att problemlösningen följer de regler som Taflin (2007) satt upp 
bidrar problemlösningen till att de entreprenöriella förmågorna MOSAIK-EK kan tränas 
på ett naturligt sätt. Om det dessutom förutsätts att Lackéus (2016) har rätt i att lärdom 
bäst lärs genom misslyckande, så visar resultatet att ett samspel mellan förmågorna och 
problemlösningen kan ge goda förutsättningar för både sambandskunskap och 
räknekunskap. Ett exempel på detta kan vara genom förmågan mod. Trygghetszoner är 
något som skolan normalt sett ska värna om för de elever som deltar, men det finns en 
viss poäng med att träna elever till att agera utanför sina trygghetszoner. Ett av de 
grundläggande målen utifrån Skolverket (2017) är att stödja elevernas uppbyggnad av 
självförtroende. Med det förmodas de inte mena att eleven ska känna sig säker i 
samtliga situationer hen kan tänkas hamna i. Istället kan antas att elevens 
självförtroende bör innefatta förmågan att veta var, hur och på vilket sett ett problem 
som hen står inför kan tänkas angripas. Förmågan mod innebär att en elev kan ha 
möjlighet att verka utanför hens trygghetszoner. Detta innebär också att eleven behöver 
utsättas för problem och situationer där hen inte omedelbart förstår eller vet hur en 
lösning kan se ut. Genom problemlösning i matematik och fokus på förmågan mod kan 
eleven slutligen få en bättre sambandskunskap. Anledningen till den förbättrade 
sambandskunskapen är att eleven vid nästa situation kan antas känna igen vissa likheter 
och därför vara mindre rädd för konsekvenserna av ett misslyckande. Eleven behöver 
därför inte heller ge upp när en direkt lösning inte kan nås. Eleven vågar därefter pröva 
fler perspektiv utifrån sina räknekunskaper och uppnår därför i slutändan också en bättre 
sambandskunskap.

Ett annat exempel kan ses genom Ulus (2017) studie. Han visar exempel på att få elever 
lyckades med en realistisk slutsats i sina problemlösningar. Detta kan visserligen bero 
på problemlösningens naturliga komplexitet men de individer som misslyckades kan 
också antas inte ha getts möjlighet att lära genom sina misslyckanden. Den största 
framgångsfaktorn hos de elever som lyckades var dock enligt Ulu (2017) att de hade en 
god initiativförmåga. Denna initiativförmåga ledde eleverna till ett mer kreativt 
beteende som gjorde att de kunde hitta fler alternativ till lösningar. Det är därför inte 
orimligt att de elever som lyckades utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv redan hade 
skapat en ackommodation om initiativförmågans betydelse. De elever som 
misslyckades behövde däremot troligtvis fortfarande bygga assimiliativa kunskaper i 
syfte att senare, genom en ackommodation, förstå initiativförmågans signifikans för 
problemösningsuppgiften. Detta exempel framhäver därför goda förutsättningar för att
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kombinera problemlösning med entreprenöriella förmågor över en längre tid. Det visar 
också att kombinationen tillsammans kan bidra till en viss symbios, där både 
problemlösning och entreprenörskap stärker varandra. Det kan också utläsas att de 
entreprenöriella förmågorna MOSAIK-EK i viss utsträckning är beroende av varandra 
och sällan helt kan isoleras från varandra. Således kan det antas att matematikläraren 
behöver ta båda perspektiven, problemlösning och entreprenöriellt förhållningssätt, i 
anspråk för att eleverna ska utveckla räknefärdighet. Sålunda kan det antas att även en 
kombination av förmågorna kan antas vara nödvändig vilket leder till en viss motsats av 
vad Palmér (2016) belyser. Dock behövs det mer studier mellan symbiosen 
entreprenöriellt förhållningssätt och problemlösning i matematik för att kunna finna 
konsensus av olika faktorers beroende till varandra.

Förutsättningarna för ett ökat lärande beror dock på lärarens ämneskunskap i matematik 
samt förmåga till samverkan med eleverna. Genom Palmér (2016) metod att fokusera 
på en entreprenöriell förmåga i taget kan läraren öka tydligheten för olika 
tillvägagångssätt i hanteringen av problemlösning. Vissa elever kan också genom en 
längre arbetsinsats av kombinationen entreprenöriellt förhållningssätt och 
problemlösning i matematik enligt ovanstående metod antas uppnå en bättre 
räknefärdighet. Antagandet att bara vissa elever kommer uppnå räknefärdighet genom 
ovanstående metod beror på att dessa elever troligtvis redan har ett viss engagemang till 
matematiken som ämne. Dessa elever har alltså redan förstått nyttan av att använda ett 
matematisk perspektiv i utomstående situationer. Därigenom kan de utifrån 
kombinationen av entreprenöriella förmågor och problemlösning också skapa fler 
samband och räknekunskaper. Däremot visar Wistedt (2012) att elever ofta löser 
matematiska problem utifrån både en närstående verklighetsanknytning och 
matematiken. Sålunda kan samtliga elever behöva en nära verklighetsanknytning till 
matematiken. Ett tillvägagångssätt för att uppnå ökat engagemang hos samtliga elever 
skulle kunna vara genom att inför ett ökat ansvar och en ökad holistisk förståelse för 
matematiken. Det ökade ansvaret hos eleverna kan nämligen vara svår att uppnå endast 
genom en matematisk undervisning. Wyndhamn (1993) menar att eleverna aldrig 
kommer att släppa matematikens koppling till skolan och därför kan det vara svårt för 
dem att förstå varför de behöver utveckla en ansvarsförmåga förenad till matematiken. 
Dock kan Lackéus (2016) metod med värdeskapande lärande bidra till mer realistiska 
problemlösningsuppgifter som skapar en känsla av ansvar hos eleverna. Genom 
värdeskapande lärande tillförs ett reellt syfte för eleverna att färdigställa 
problemlösningen eftersom en extern mottagare kan anses vara beroende av att 
uppgiften blir klar. Således kan ett ökat ansvar och en ökad komplexitet, genom en mer 
holistisk vy till uppgiften, bidra till att eleverna får ett realistisk engagemang och 
förståelse till matematiken. Detta realistiska engagemang och förståelsen för 
matematiken kan ses genom Vygotsky (1978) två perspektiv, uppfattning av den 
matematiska idén till individens sociokulturella samspel och reflektion till elevens 
verklighet, som leder till en högre process. För att eleven ska kunna uppnå de högre 
processer kan läraren behövas som en aktiv katalysator för att elevernas reflektioner och 
samverkan inom matematiken ska kunna anknytas till deras individuella verkligheter 
(Vygotsky 1978).

Studiernas teoretiska utgångspunkter kan anses extra viktiga eftersom de bidrar till hur 
resultatet utformas och tolkas. Det kan därför anses som intressant att studierna endast 
utgår ifrån två teoretiska perspektiv. Vissa av artiklarna utgår dessutom ifrån båda 
perspektiven. En slutsats som kan dras utifrån detta är att det kan antas spela mindre roll 
vilket av perspektiven som används när de ställs i förhållande till entreprenöriellt
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förhållningssätt och problemlösning i matematik. En anledning till detta skulle kunna 
vara att både entreprenöriellt förhållningssätt och problemlösning i matematik kan antas 
vara i en viss beroendeställning till samverkansförmågan både mellan olika parter och 
inom individen. Samverkansförmågan kan därför kanske ses som en brygga även 
mellan de teoretiska perspektivens olikheter.

Komplexiteten för lärarens uppdrag i matematiken ökar dock markant när faktorn att 
skapa en ökad verklighetsanknuten individanpassning läggs till. Speciellt om 
utgångspunkten ska ses utifrån elevernas matematiska normativa skillnader som 
Schoenfeld (1987) beskriver som beliefs. I dagens multikulturella klassrum samt med 
ett generellt ökande inflöde av information kan det också antas finnas betydligt större 
matematiska normativa skillnader än tidigare. Detta kan också antas bidra till en ökad 
komplexitet hos eleverna då betydligt fler faktorer behöver tas i anspråk för att uppnå ett 
holistisk perspektiv. Dock kan det antas att om komplexiteten i samhället ökar behöver 
eleverna också på ett organiserat sätt tränas i hantering av komplexitetens konsekvenser. 
Därför kan komplexiteten som förmåga inte förringas eller förgås om Skolverket (2017) 
ämnar skapa samhällsmedborgare efter EUs (2006) målsättning. Således behövs den 
aktiva matematikläraren som Taflin (2007) beskriver i allt större utsträckning idag. En 
lärare som har god ämneskunskap i matematik och förstår dess användningsområde i 
vardagen. En mer aktiv matematiklärare med god ämneskunskap ställer dock krav på en 
ökad samverkansförmåga mellan lärare och elev. Kravet på samverkansförmågans 
betydelse visar också resultatet eftersom många av de invändningar som har ställts 
bygger på brister i samverkan mellan elev -  elev och lärare -  elev.

6.2 Metoddiskussion
Valet att göra en systematisk litteraturstudie som innefattar begreppen entreprenöriellt 
förhållningssätt och problemlösning i matematik i kombination görs utifrån två 
perspektiv. Det första är att även om det entreprenöriella förhållningssättet ingår i 
Skolverkets (2017) läroplan så finns det en tydlig avsaknad av dess innebörd i 
utbildningen av lärare. Begreppet verkar också uppfattats som svårbegripligt av 
lärarkåren genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Det andra 
perspektivet är att problemlösningsförmågan inom matematikundervisningen verkar 
vara det som är svårast för många studenter att utreda. Undervisningen genom 
universitetet har dock gett en indikation på att det genomförts viss forskning som 
sammanfört entreprenöriellt förhållningssätt och problemlösning i matematik. Dock 
påtalades att forskningen är ganska ny och ännu inte speciellt omfattande. En 
systematisk litteraturstudie anses därför kunna ge en tydligare bild av begreppens 
innebörd för matematikundervisning i grundskolan, men också fylla ut en lucka i om 
kombinationen kan anses leda till en djupare förståelse för matematiken.

De sökord som används i studien har vuxit fram i processen. Inför projektplaneringen 
av denna litteraturstudie framkom svårigheter att finna relevant litteratur och det visade 
sig bero på bristen av precisionen av sökorden. Bibliotekarie och litteratur tillfrågades 
därför i sökandet på sökord som kunde ge mer relevanta resultat. Ytterligare en 
problematik har varit att visa en transparens i analysmetoden för att en extern läsare ska 
kunna förstå hur en analys av litteraturstudiens innefattande studierna har gått till. 
Tidigare skrivna arbeten och dess organisation har därigenom bidragit till hur en 
kategorisering av två vitt skilda begrepp kan gå till för att analysen ska bli begriplig. 
Litteraturstudiens kategorisering och analys av studier har därför förtydligats genom 
bilaga 2 och 3.
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Det skall dock tilläggas att även om Backman (2016) belyser att en forskningsöversikt 
kan komplettera och frambringa luckor i ett visst forskningsfält, så påtalar Denscombe 
(2016) att översikten endast blir nödvändig om forskningsfältet redan framstår som 
uppmärksammat bland forskare. Denna studie belyser tre olika forskningsområden och 
samtliga av dessa, i sin enskildhet, kan anses som tydligt uppmärksammade av forskare. 
Men forskningsområdet som kombinerar samtliga tre områden verkar helt saknas. 
Forskningsområdet som belyser problemlösning i matematik och entreprenöriellt 
förhållningssätt i kombination verkar enligt Tidåsen m. fl. (2015) också bedömas som 
relativt nytt. Eftersom hälften av studierna i denna litteraturstudie kommer från 
nominerade eller strategiska val p.g.a. brist på samforskning mellan 
forskningsområdena kan det antas att flera perspektiv angående forskningsområdet kan 
ha missats. Det ska också understrykas att denna litteraturstudie har gjorts med ett 
världsligt perspektiv i åtanke. Genom att inkludera studier från flera länder har studien 
kunnat visa på både likheter och skillnader länderna emellan. Vissa delar av världen 
verkar välja fokus inom vissa områden och därför ser forskningen ganska olika ut 
beroende på vilken världsdel den kommer ifrån. Detta kan antas bero på att läroplaner 
och politiska styrningar från olika världsdelar kan se olika ut. Dock verkar det finnas 
vissa mer tydliga gemensamma mål och det är att skapa framtida medborgare som 
förstår matematikens betydelse för den enskilda individens närliggande verklighet. En 
verklighet som dessutom ofta ses som föränderlig och ovis.

6.3 Vidare forskning
Litteraturstudien har belyst de tre forskningsområdena problemlösning i matematik, 
entreprenöriellt förhållningssätt och djupinlärning i matematik. Resultatet visar att en 
kombination av dessa områden leder till en komplexitet som också enligt samhällets 
utveckling kan antas för nödvändig. Framtida studier utifrån denna litteraturstudie borde 
därför genom en empirisk studie belysa hur komplexiteten i en kombination av 
ovanstående begrepp hanteras av både lärare och elever. Därmed kan olika aspekter om 
hur komplexiteten hanteras leda till ett stöd för lärare som ämnar bedriva undervisning 
som kombinerar problemlösning i matematik och entreprenöriella förhållningssätt. 
Komplexiteten kan belysas genom att en eller flera klasser tilldelas ett uppdrag som är 
av värde för någon utomstående klassen samt nära anknutet till elevernas verklighet. 
Matematiken i uppdraget tydliggörs genom att uppgiften innehåller en eller flera 
problemlösningsuppgifter i matematik. Genom att läraren initialt ”säger mindre” och 
”släpper kontrollen” till eleverna kan det antas att flera av förmågorna i MOSAIK-EK 
kan komma att beröras. Studien kan sedan genom intervjuer och observationer, av både 
lärare och elever, belysa hur komplexiteten och engagemanget hanteras och påverkas av 
deltagarna. Eftersom samverkansförmågan har setts som en central del för att förminska 
problematiken borde den empiriska studien kanske också belysas ur ett sociokulturellt 
perspektiv.
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Teori Begrepp Ursprung Karaktäristiska drag MetodData Resultat
Problemausering av problemlösning och vilka 
kriterier som kravs för att b li en skicklig 
problemlösare. Beroende av fem kategorier.

Urval

Konstruktivistiskt 
perspektiv och 
Sociokulturellt Problemlösning

Problemlösningens komplexitet 
bidrar t ill svårigheter for lärare 
att undervisa via säkra eller

1. Kunskapande och använding
2 . kontroll
3. Uppfattningar och matematik
4. Affekter

Nominerat

Saknas

Matematisk modellering
Djup inlärning
Mod
Osäkerhetstolerans

Problemlösningens komplexitet 
minskar om eleverna får 
möjlighet att verki ighetsanknyta 
problemlösning i  tidiga åldrar. 
Genom verklighetsanknuten 
matematikundervisning ökar 
djupinlärningen och förmågorna

Studien framhäver att matematisk modellering 
bör implementeras redan tidigt i grundskolan 
och inte introduceras som den görs nu i turki et 
på universitetsnivå. Studien påvisar att 
matematisk modellering leder t ill högre 
motivation, bättre kunskap än vid traditionell 
matematik, en förståelse för hur matematiken 
kan användas i verkligheten, att elever kan 
motverka sin rädsla och ängslan för

Studien påvisar svårigheter för elever att 
förstå och koppla matematiken t ill realistiska 
verkliga problem och dess komplexitet. 
Komplexitet och initativ är förmågor som 
farmhävs som bromsklossar hos elevernas
förståelse. Andra bromsklossar för elevers

Matematisk modellering 
Djup inlärning 
Kreativitet

Problemlösningen b lir 
ytterligare mer komplex om den 
verklighet sanknyts och det 
ställer större krav på läraren för

förmåga att koppla matematiken till 
verkligheten är brist på kreativitet och 
tillgivenhet t ill problemet. Studien visar dock 
att förmågor där elevens process och struktur i 
sitt tankesätt och resonemang om matematiken

Komplexitet
Problemlösning
Samverkan

att eleverna ska kunna lyckas i 
sin problemlösning. För elever 
som saknar in itia tiv och

En kvalitativ intervjustudie som 
undersöker problematiken med

synliggörs tydlig genom matematisk 
modellering. Eleverna får också en djupare 
förståelse för matematiken och deras

Saknas
Initiativ
Engagemang Turkiet

kreativitet ökar
problemlösningens komplexitet.

matematisk modellering som 
arbets format

samverkans förmåga övas på ett konstruktivt
sätt. Sokschema

Sociokulturellt
perspektv

Kreativitet
Engageman
samverkan

Djupinlärning för matematik 
uppnäs genom en nära koppling 
t ill elevernas verklighet. 
Kreativiteten och 
djupinlärningen gynnas också Kvalitativ intervju och fallstudie
av den matematiska diskurs som av elevers kommunikation och

Förståelse för komplexa matematiska begrepp 
som tid underlättas om elvema 
problematiserar genom praktisk förmåga som 
ligger nära deras egen verklighetsuppfattning 
och de kan relatera t il l en

Indonesien eleverna engageras i. lärande vid problemlösning verkligbetsanknytning. Sokschema

m
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S a m v e rk a n
’ro b le m lö sn in g S verige

P ro b lem lö sn in g e n s  k o m p le x ite t 
b id ra r  till sv å r ig h e te r  i d e n  
m a te m atisk a  d isk u rse n . E lev e r 
k a n  b li  d is tra h e ra d e  o c h  vä lja  
a n n an  fo k u s  fö r  s in  
k o m m u n ik a tio n .

C valitativ  In te rv ju  o c h  fa lls tud ie  
av  e le v e r s  k o m m u n ik a tio n  v id  
p ro b le m lö sn in g

’ro b lc m lö sn in g c n  k a n  b ä ttre  fo k u se ra  på  en  
o b je k t n iv å  o m  g n ip p d c lta g a rn a  ä r  m ed v e tn a  
o m  v ilk a  m e ta  d is k u rs iv a  re g le r  s o m  g ä lle r 
n fö r  p ro b le m lö sn in g e n . O m  d e s s a  in te  ä r 
d a r la g d a  d ra b b a s  g n ip p e r  s o m  in te  ä r överens  
o m  d e ssa  reg le r. D e ss a  fo k u se ra r  d å  is tä lle t på  
de  m e ta  d is k u rs iv a  re g le r  s å  s o m  v e m  ska 
sk riv a  s v a re n , is tä lle t fö r  a tt f in n a  e n  lö sn in g  
>å g ru n d p ro b lem et.

Can s e s  so m  e n  p ro b lc m a tis c r in g  runt 
s am v e rk a n sfö rm å g a S ökschcm a
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’ro b lc m lö sn in g
C reativitet

O sä k c rh e ts to le ra n s
M od
E ng ag em an g S verige

P ro b lcm lö sn in g su p p g ittc rn a s  
k o m p le x ite t  g y n n a s  av  en sk ild a  
c n trc p re n ö r ic lla  fö rm åg o rs  
inverkan .

in  k v a lita tiv  s tu d ie  g e n o m  
o b s e rv a tio n  a v  h u r  fö rm åg o rn a  
k rea tiv ite t och 
o säk c rh e ts to le ra n s  
m p lc m c n tc ra s  so m  en sk ild a  
>egrepp i p ro b le m lö s n in g  under 
m a tem atik u n d erv isn in g en .

S tu d ie n  p å v isa r  p o s itiv a  s a m b a n d  n ä r  de 
c n trc p re n ö ric lla  fö rm å g o rn a  k re a tiv ite t och 
o säk c rh e ts to le ra n s  sä tts  i fo k u s  inom  
» rob lcm lösn ing  i m a te m atik . S tu d ie n  k o m m e r 

d ä rm e d  fram  till e n  " w in -w in "  s itu a tio n  a v  a tt 
u n d e rv isa  m a te m a tik  g e n o m  c n trc p re n ö ric lla  
ö rm å g o r. S ökschcm a

P e n g , A . &  S o llc w a ll , H . (2014 ). P r im a r y  S c h o o l  
S tu d e n ts '  S p a tia l  O r ie n ta t io n  S tr a te g ie s  in  an  

O u td o o r  L e a r n in g  A c tiv ity  S u p p o r te d  b y  M o b ile  

T e c h n o lo g ie s . In te rn a tio n a l Jo u rn a l o f  E d u c a tio n  
in  M a th e m a tic s , S c ie n c e  a n d  T e c h n o lo g y , 2 (4 ) , 
2 4 6 -2 5 6

S o c io k u ltu rc llt
pe rspek tv

C reativitet 
O sä k c rh e ts to le ra n s  
D jup in lärn ing , (p ro b lem  
n e d  a tt p å v isa  sam b a n d ) S verige

M ate m a tisk  p ro b le m lö sn in g  
b e h ö v e r  e n  n ä ra  re a lis tisk  
k o p p lin g  t i l l  e le v e rn as  
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Sociokulturellt och 
språkvetenskapligt 
perspektv__________

Problemlösning
Djupinlärning
Engagemang
Samverkan
Komplexitet Sverige

Problemlösningsuppgi fter 
gynnas av att de har fler än en 
lösningsmöjlighet. Samband 
finns mellan förmågan att skapa 
problemlösningsuppgifter och 
att lösa dem.

En kvanitativ studie av elvers 
problemlösningsmetoder och 
förmåga att skapa egna 
matematiska problem.

Studien framhäver ett samband mellan 
problemlösningsförmåga och möjligheten att 
skapa komplexa problem. Det finns en styrka i 
att tillåta eleverna skapa rika eller öppna 
problem. Även om svaren kan hamna utanför 
lärarens förväntningar bidrar övningar i 
problemskapande till en möjlighet för att fä 
uttrycka och förklara för andra sina tankar om 
matematiken och dess idéer. Dock visar detta 
också på undervisningsmässig komplex 
situation.

Problemlösningsuppgifter måste 
vara tydligt förankrade i 
matematiken. De behöver finnas 
flera lösningar på ett problem 
och de ska vara begripliga för 
eleven. Lärarens betydelse för 
att minska komplexiteten i 
I problemlösning.____________

Problemlösningens komplexitet 
minskar om eleverna får 
möjlighet att verklighetsanknyta 
problemlösning i tidiga åldrar.

Problemlösningens komplexitet 
kan öka i relation till 
verkligheten beroende på 
lärarens insyn och inverkan i 
elevernas kunskapsnivå och 
arbetssätt. Verklighetsanknuten 
matematik kan bidra till att 
matematiken i  uppgiften förgås. 
Problemlösningens komplexitet 
ökar eller minskar beroende på 
elevernas kulturella omgivning 
och om de därigenom har en 
positiv eller negativ inställning 
t ill matematiken. Elever 
kommer alltid att ha en distans 
mellan matematiken i 
verkligheten och skolans 
matematik.

En kvalitativ studie med 
intervjuer och observationer. 
Avhandlingen består av fyra 
studier som behandlar rika 
problem och dess implikationer 
på lärande._______________

En kvalitativ intervjustudie som 
undersöker elevers förmåga att 
koppla matematiken till 
vardagsproblem

En kvalitativ studie med 
intervjuer och observationer. 
Avhandlingen består av flera 
studier där lärare och elevers syn 
och tillämpning av 
verklighetsanknuten matematik 
baktas.

Avhandlingen grundas på sju 
studier om elevers 
kommunikation och kontext runt 
matematiska problem. Studierna 
är kvalitativa och grundas på 
intervjuer samt observationer.

Denna studie behandlar matamatiklärandets 
implikationer utifrån olika faser och arbetssätt 
under lektionen. Vilken betydelse rika 
problem har för matematisk inlärning. Vilka 
roller lärare och elever har i samband med 
matematisk förståelse utifrån problemlösning. 
Studien påvisar att matematiken behöver 
problematiseras runt verklighetsanknytna 
problem i  ett tidigt stadie för att eleverna 
senare ska kunna se samband mellan 
matematematisk problemlösning och verkliga 
situationer
Studien visar att i  vardagsanknuten 
matematikundervisning får eleverna i förväg 
bekanta sig med frågor och stoff samt att de 
får en större chans att lyfta fram sina egna 
tankar och funderingar, t ill skillnad från 
traditionell undervisning. Studien visar dock 
att elever lätt kan fastna i vardagen och den 
matematiska undervisningen därigenom 
förgås._____________________________

Studien behandlar problematiken i att 
översätta matematiska problem t ill verkliga 
situationer. Lärare måste ta större hänsyn till 
elevers sociokulturella bakgrund angående 
problemlösning och matematik, elever 
kommer nämligen alltid an se en distans 
mellan matematiken och den verkliga världen.
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W y n d h am n . J .,;R ic sb c c k , E. &  S c h o u ltz , J.
(20 0 0 ). P r o b le m lö s n in g  s o m  m e ta fo r  o c h  p r a k tik :  

s tu d ie r  a v  s ty r d o k u m e n t o c h  k ia ss r u m s v e rk sa m h e t  

t m a te m a tik -  o c h  te k n ik u n d e r v is n in g e n . S o c io k u ltu rc llt o c h
M ate m a tisk  m o d c llc rin g  
S a m v e rk a n

P ro b lem lö sn in g e n s  k o m p le x ite t 
k a n  ö k o  i re la tio n  till 
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P ro b lcm lö sn in g su tv o c k lin g c n  h a r  e n  s ta rk  
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ororens in s ik t i e le v e rn a s  k u n sk ap sn iv å . 
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Bilaga 3 Manuellt urval entreprenöri ellt förhållningssätt
Tite l ocb författare Teori Begrepp Ursprung Karaktäristiska drag Metod/Data Resultat

Studien presenterar en ny typ av 
utbildningsfilosofi som skapar en 
brygga mellan entreprenörskapens 
positiva effekter och utbildningen i 
skolan. Metoden kallas värdeskapande 
lärande och bidrar t ill en djupare

Lackéus, M . (2016). V a lu e  c r e a t io n  a s  

e d u c a tio n a l  p r a c tic e :  to w a r d s  a  n e w  e d u c a tio n a l  

p h ilo s o p h y  g r o u n d e d  in  e n tr e p r e n e u r s h ip ? .  Diss. 
(sammanfattning) Göteborg: Chalmers tekniska 

[högskola, 2016. Göteborg.

Konstruktivistiskt 
perspektiv och 
sociokulturellt 
perspektiv

Värdeskapande
lärande
Djupinlärning
Kreativitet
Osäkerhetstolerans
Engagemang
Komplexitet Sverige

Genom an skapa värde för någon 
annan kan entreprenöriella förmågor 
användas for att stärka 
djupinämingen och engagemanget 
samt minska komplexiteten i 
traditionell undervisning.

En avhandling som bygger på både 
kvantitativa och kvalitativa studier om 
elevers lärande genom entreprenöriskap.

inlärning, större engagemang och en 
tydlighet i  användandet av det 
entreprenöriella förhållningsättet. Dock 
innebär metoden mycket av läraren och 
kan även beskrivas som att den har en 
komplexitet i relation t ill nuvarande 
läroplan i grundskolan.

Lackéus, M .; Lundqvist, M. &  Williams 
Middleton, K. (2013) "H o w  c a n  

E n tr e p r e n e u r s h ip  B r id g e  B e tw e e n  T ra d itio n a l  

a n d  P r o g r e s s iv e  E d u c a tio n ? " . ECSB 
Entrepreneurship Education Conference, Arhus, 
Denmark

Konstruktivistiskt
perspektiv

Osäkerhetstolerans
Sa mverkansf örmåga
Ansvar
Initiativ
Kreativitet
Engagemang
Komplexitet Danmark

Inlärning med hjälp av 
entreprenöriella förmågor ökar om 
eleverna har e tt emunitionellt 
sammanhang till uppgiften. Littert urstudie

Studien resluterar i fem slutsatser som 
svar på frågan hur entreprenörskap kan 
bidra med konstruktivistiska verktyg för 
skolan. Förenkla komplexitet, behålla 
individens aspekter i sociala 
sammankomster, tillföra mer kunskap i 
interaktiva processer, bidra med 
reflektionsmöjligheter i en 
aktionsorienterad verksamhet och 
förena teoretiska ramverk med 
experementiell verksamhet.

Palmér, H.; Johansson, M. &  Karlsson, L  (2018). 
T e a c h in g  f o r  e n t r e p r e n e u r ia l  a n d  m a th e m a t i c a l  

c o m p e te n c e s :  te a c h e r s  s te p p in g  o u t  o f  th e ir  

c o m fo r t  z o n e  (s.13-23). 1 Palmér, H. &  Skott, J. 
(Red.), Students' and Teachers' Values, Attitudes, 
Feelings and Beliefs in Mathematics Classrooms 
NewYork: Springer

Sociokulturellt
perspektiv

Ansvar
Engagemang
Komplexitet Sverige

Problemlösningens komplexitet 
minskar om läraren inför 
entreprenöriella förmågor i 
matematiken och lärama vågar 
släppa kontrollen och låta eleverna 
styra valet av lösning.

En kvalitativ studie med intervjuer och 
observationer av hur läramas beteende 
förändras när entreprenöriella förmågor 
involveras i problemlösning i matematik.

Studien resulterar i a tt lärare behöver 
våga släppa taget och lita mer på sina 
elevers allmänna förmåga. Om läraren 
undviker att lägga sig i elevernas arbete 
och på så sett "säger mindre" ökar de 
entreprenöriella förmågornas relevans 
i arbetet.

Smith, K. &  Fuentes S. (2012). A  M a th e m a t ix s  

a n d  S c ie n c e  Trail. Australian Primary 
Mathematics Classroom. 17(2), 19-23

Konstruktivistiskt 
perspektiv och 
sociokulturellt 
perspektiv

Engagemang 
Kreativitet 
Värdekapande 
lärande USA

Genom att skapa värde för någon 
annan ökar elevernas tillgivenhet till 
matematiken och bidrar t ill en 
djupare förståelse för matematiken.

En kvalitativ studie med intervjuer och 
observationer av hur elevers 
engagemang påverkas genom en 
realistisk anknytning t ill naturkunskap 
och matematik.

Studien visar att en realistisk 
anknytning vid undervisningen gör att 
eleverna ser matematiken genom dess 
applicerabarhet till situationen istället 
för ännu ett skolämne. Studien visar 
också att engagemanget ökar hos 
elever när deras projekt b lir av värde 
för någon annan utanför deras grupp.

Urval

Strategiskt

Nominerat

Nominerat

Sökschema

vn



Tidåsen. C.; Westerberg, M.; Palmér. H.; 
Leonardson, J.; Karlsson. L.; Lindh, 1.; Björling, 
M.; Mikael W & Kivimäki, K (2015). Studying Mod
Entrepreneurial Learning in a Primary School Osäkerhetstolerans
Setting in Sweden. Tillgänglig på Internet: Sa m ve rka nsf ör måga
http://ltu.diva- Ansvar
portal.org/smash/get/diva2:1007559/FULLTEXT0 Konstruktivistiskt Initiativ
l.pdf perspektiv Kreativitet S

Problemlösning och ett 
entreprenöriellt förhållningssätt har 
mycket gemensamt och kan därför 
förstärkas genom en symbios.

Studien resulterar i goda 
förutsättningar för att sammanföra 
entreprenöriellt lärande och 
problemlösning i matematik. Den 

PAR (participative action research) En konstaterar också att fler studier 
kvalitativ studie med lärare och elever behövs för att förstå vilka slutsatser 
som deltagare och utformare av som kan dras utifrån en samverkan
projektet från början. mellan begreppen. Nominerat
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