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ABSTRAKT

Ulrika Fälth & Johanna Svensson

Problemlösning som en del av matematikundervisningen

Solving mathematical problems as part of mathematical education

                 Antal sidor: 41

Att förstå och ha kunskap om hur man löser olika slags problem är något vi alla 
behöver. I det samhälle vi lever i idag är det en av förutsättningarna för att inte bli 
lurad och för att kunna följa med i demokratiska processer. När förmågan till logiskt 
och strategiskt tänkande stärks, höjer det förmågan att dra slutsatser och att analysera. I 
den kommande gymnasieförordningen, GY–07, kommer fem matematiska förmågor att 
bedömas vid betygssättning. En av dessa är problem och modellering. Med detta som 
bakgrund blev syftet med arbetet att undersöka hur lärare använder sig av 
problemlösning samt i hur stor utsträckning det arbetas med problemlösning som en 
del av matematikundervisningen. Dessutom ville vi ta reda på vad eleverna anser om 
problemlösning inom matematiken. I undersökningen har vi genomfört en enkätstudie 
på både grundskoleelever och gymnasieelever. Vi har dessutom intervjuat lärare i hur 
de använder problemlösning som en del av undervisningen.

Undersökningen har visat att lärare idag använder sig av problemlösningsövningar 
några gånger per termin. Dessa uppgifter finner lärarna främst i olika böcker eller så 
skapar de egna uppgifter, men även från Internet finner lärarna lämpliga uppgifter. 
Uppgifterna löses framförallt i grupp och redovisas även så muntligen eller skriftligen. 
Fördelarna som lärare och elever ser med problemlösningsövningar är främst att man 
lär sig tänka logiskt och att tänka på ett annorlunda vis. Den största nackdelen med 
problemlösning, anser både lärare och elever, är att det är alltför tidskrävande. 
Dessutom har vi kommit fram till att lärare och elever sinsemellan inte uppfattar 
problemlösning om samma sak. 
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1 Inledning

Matematik är roligt! Som lärare i matematik tycker vi att det är viktigt att matematiken 

utvecklas så att eleverna fortsättningsvis tycker att matematiken är inspirerande och rolig. Av 

erfarenhet från våra arbeten på olika skolor har vi valt att arbeta med problemlösning, då vi 

anser att många elever saknar såväl det matematiska språket som förmågan att lösa problem. I 

förslaget till ny kursplan för matematik på gymnasiet skriver Skolverket att ”elevens förmåga 

att förstå och använda matematiska begrepp är grundläggande”. Detta anser vi också, det är 

viktigt att ha en bred och stabil grund att stå på för att kunna bygga vidare och fördjupa sina 

kunskaper i matematik. Skolverket skriver även att ”elevens förmåga att hantera problem och 

modellera skapar självtillit, mening och relevans” (Skolverket 2005). Denna mening känns än 

viktigare och vi vill som lärare i matematik öka elevernas självtillit och motivation för ämnet.

I inledningen till grundskolans kursplaner skriver Skolverket att undervisningen i skolan skall 

leda till att eleverna utvecklar sin förmåga att dra slutsatser och generalisera. Undervisningen 

”skall också genomsyras av glädje och lust att lära vidare” (Skolverket 2000). För att inspirera 

eleverna till att tycka att matematik är lika roligt som vi gör, måste vi lyckas med att motivera 

eleverna. Vi måste också ge dem rätt verktyg för att kunna förstå ämnet och sedan kommer de 

förhoppningsvis att utvecklas till duktiga problemlösare. Dessutom står även detta till viss del 

med i den nya gymnasieförordningen, GY-07, under ”sammanhang och relevans”. Ett av 

kriterierna som kommer att betygssättas är: ”elevens förmåga att sätta matematiska kunskaper 

i olika sammanhang vad det gäller yrkesliv, samhällsliv och historik samt i relation till 

karaktärsämnena” (Skolverket 2005). Kan man inte lösa problem av olika karaktär i 

klassrummet kan man få problem att klara detta kriterium.

Under kursen ”Ökad matematisk förståelse & stärkt taluppfattning” som gick i Stockholm 

under höstterminen 2005 föreläste flera olika föreläsare om vikten av att sätta förståelsen och 

problemlösningen i centrum av undervisningen. Bland annat föreläste Sten Rydh, 

lärarutbildare och matematiklärare i Bengtsfors, om vikten av att väcka elevernas intresse för 

matematiken. Hans nyckelord till att lyckas med detta är:

 lust att lära

 arbeta med dig själv

 skapa förståelse

 variation
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 trygghet

 utmaning.

Även Bengt Drath, matematiklärare och lärarfortbildare i Skövde, föreläste om hur man kan 

öka förståelsen inom matematik. Han anser att genom att ”prata” matematik ökar elevernas 

känsla för ämnet. Han anser också att man alltid kan problematisera ett avsnitt inom 

matematiken där öppna uppgifter kan göra att alla elever kan klara mer än de tror sig kunna 

från början. Att arbeta i grupp ger olika synvinklar och hjälper eleverna att utvärdera sina 

egna matematikkunskaper.

I Skolverkets rapport: Lusten att lära – med fokus på matematik, tas faktorer som främjar 

lusten att lära upp. En av dessa faktorer är behovet av att förstå det man gör och varför man 

gör det. Vidare tar rapporten upp att när elever lyckas med det de gör uppstår motivation, lust 

och glädje. Detta fungerar även omvänt och elever som ständigt misslyckas tappar lusten och 

motivationen för att lära. Vi måste lära oss att se till att eleverna inte behöver möta ständiga 

misslyckanden inom matematiken och istället fokusera på att öka elevernas förståelse. Med 

problemlösning av mer öppen karaktär ska alla elever, oavsett kunskaper eller ambitionsnivå, 

kunna börja på en lösning på problemet och på så sätt bygga upp sitt självförtroende och öka 

motivationen för matematik. Det är också viktigt att vi som pedagoger ser till att eleverna 

inser att det är vägen till målet som är det viktiga och inte själva slutresultatet (Skolverket, 

2003).
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2 Syfte 

Syftet med arbetet är att, med den kommande gymnasieförordningen som grund, undersöka i 

hur stor utsträckning det arbetas med problemlösning i matematikundervisningen och hur 

eleverna uppfattar nyttan med problemlösningsarbete. Vi ville även ha svar på vad lärarna 

anser om problemlösning som en del av undervisningen och i hur stor utsträckning de 

använder sig av övningar inom problemlösningsområdet som en metod i sin 

matematikundervisning.

Det finns ett flertal frågeställningar att reda ut:

 Hur använder lärare problemlösning som en del av matematikundervisningen 

 Hur ofta används problemlösning som en del av matematikundervisningen?

 Vad anser eleverna om problemlösning?
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3 Teoretisk bakgrund 

År 2007 är det tänkt att en ny gymnasiereform skall ta form. Idag finns ett färdigt förslag på 

ny kursplan för matematik på gymnasiet. I detta nya förslag finns det fem matematiska 

förmågor som är tänkta att ligga som grund vid betygssättning. 

Dessa förmågor är:

 Begrepp och samband

 Problem och modellering

 Procedurer och rutinuppgifter

 Kommunikation och argumentation

 Sammanhang och relevans

(Skolverket, 2005).

Trots att det är på gymnasiet som förändringarna kommer att ske kommer detta förmodligen 

även att avspegla sig på grundskolan då kraven från gymnasiet kommer att ändras vad det 

gäller bland annat problemlösning. Problemlösning är ingen nyhet utan finns med i både den 

nuvarande gymnasiekursplanen och kursplanen för grundskolan. (Skolverket 2005, gy-07 & 

Skolverket 2000, kursplaner)

I kursplanen för matematik för grundskolan står det följande:

Strävansmål:

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att 

formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och 

värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen (Skolverket 

2000 s. 26).

I slutet av femte skolåret skall eleven:

ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna 

beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö (Skolverket 

2000 s. 28).

I slutet av det nionde skolåret skall eleven

ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera 

situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som 

behövs som grund för fortsatt utbildning (Skolverket, 2000 s. 28).
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I kursplanen för matematik för gymnasieskolan står det följande:

Strävansmål:

utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbildning 

samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning,

(Skolverket 2000).

Efter Matematikkurs A på gymnasiet skall eleven:

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

vald studieinriktning

ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra 

beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram

(Skolverket 2000).

Efter Matematikkurs B, C, D och E på gymnasiet skall eleven:

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar 

och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som 

ingår i tidigare kurser

(Skolverket 2000).

I kurs D skall även eleven:

under eget ansvar analysera, genomföra och redovisa, muntligt och skriftligt, en något mer 

omfattande uppgift där kunskaper från olika områden av matematiken används.

(Skolverket 2000).

I kurs E skall även eleven:

kunna arbeta med problem, som kräver en överblick över förvärvade kunskaper inom den 

komplexa talmängden, algebran, trigonometrin samt funktionsläran med differential- och 

integralkalkyl.

(Skolverket 2000).
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3.1 Problemlösning

”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter 

och lösningar på olika problem” (Skolverket, 2000, s. 26).

Människor har i alla tider strävat efter att lösa olika typer av problem. Problem och 

problemlösning är en del av vardagen och något som vi alla behöver ha en viss kunskap om. 

Vi behöver känna oss trygga med problemlösning för att inte bli lurade i vardagslivet och i 

samhället. Problemlösning ökar förmågan till att följa med i demokratiska processer och 

dessutom stärks det logiska tänkandet, analysförmågan och självförtroendet (red. 

Emanuelsson m fl, 1995).

”Lyckan att lösa ett problem genom att tänka tillhör livets glädjeämnen. Tillfredsställelsen när 

aha-upplevelsen plötsligt infinner sig är en mycket påtaglig belöning.” Så skriver Bengt Ulin i 

förordet till sin bok: Liten guide för matematiska problemlösare. Som elev får man ofta se en 

färdig lösning i facit på boken eller så visar läraren på tavlan hur lösningen skulle ha gått till. 

Man undrar då ofta hur problemlösaren har kommit fram till sin lösning då man själv inte tror 

sig kunna komma på den.

Enligt Ulin har problemlösningen två sidor:

1) Hur hittar man den avgörande idé som kan leda fram till en plan för att kunna lösa 

problemet.

2) Genomföra planen för att nå lösningen

Den första delen är den som oftast upplevs som mest intressant och den andra delen blir av 

mer rutinkaraktär och en bekräftelse på att idén man fick fungerade. Det man slås av är att i 

många böcker ser man just den andra delen i form av lösningar i facit eller lösta uppgifter i 

teorin. Tänk en bok som fokuserar mer på den första delen med små tips på vad man som 

problemlösare kan tänka på för att komma vidare istället för en lösning rakt upp och ner. 

(Bengt Ulin, 1997)

För att en uppgift skall kallas för ett problem finns det enligt Hagland m.fl. tre villkor som 

uppgiften skall uppfylla. Dessa är:

 att en eller flera personer vill eller behöver lösa problemet.
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 att personen/personerna inte har en given lösningsstruktur, dvs. att man inte direkt kan 

lösa uppgiften i ett steg

 att det krävs en ansträngning för att klara av att lösa problemet

Uppfylls inte dessa kriterier är uppgiften inget problem. Detta leder alltså till att uppgifter inte 

klart går att definiera som problem rakt av. En uppgift som är ett problem för en person kan 

vara en enkel rutinuppgift för en annan. (Hagland m.fl., 2005).

Skolmatematiken är ofta mekanisk i sitt utförande och behöver ibland vara det för att befästa 

de matematiska grunderna. Nya begrepp och satser övar eleverna upp sin färdighet genom att 

träna övningsproblem där rutinerna är kända (Berglund, 2005). Problemlösning skall ses som 

ett sätt att stimulera eleverna till att tänka och nå olika mål i matematikundervisningen. Som 

lärare kan man använda sig av olika sorters problem för att på ett roligare och mer 

stimulerande vis befästa grundläggande kunskaper (red. Emanuelsson m fl, 1995). Uppgifter 

som är av problemkaraktär är ofta uppgifter som kallas MVG-uppgifter i läroböckerna. 

(Berglund, 2005). Berglund (2005) menar att det är en viktig skillnad mellan övningar och 

problem och, precis som Hagland m fl (2005), säger han att det är den matematiska 

erfarenheten som eleven har som avgör om det är ett problem. ”Problemlösning kan sägas 

vara det man gör när man inte vet vad man skall göra” (Berglund 2005, s. 6). 

I boken ”Matematik – ett kärnämne” (red. Emanuelsson m.fl., 1995) listas ett antal olika 

problemkategorier. Det talas till exempel om problem som kan vara av vardagskaraktär, 

problem som berör olika storheter, problem som löses med formel, ekvation eller olika 

komplexa beräkningar. Vissa problem kan ge mer än ett svar, andra kan helt sakna svar, vissa 

problem kan verka matematiska men visar sig enbart ha en fysikalisk förklaring och kräver 

ingen räkneoperation alls utan bara ett logiskt, systematiskt tänkande.

Enligt red. Emanuelsson m.fl. har kategorin ett problem tillhör har inte så stor betydelse, utan 

det viktiga är att eleverna lär sig analysera problemets karaktär och finner strategier för att 

lösa problemet. Strategierna kan vara av olika slag; eleverna kan rita bilder eller figurer, gissa 

eller prova sig fram, använda sig av olika hjälpmedel såsom olika mätinstrument och laborera 

sig fram mot en lösning (red. Emanuelsson m.fl., 1995).

Enligt Pólya bör följande problemlösningsschema följas:

1. Att förstå problemet
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Här bör man ställa sig frågorna: Vad är det som söks?, Vad är det som är givet? Är 

villkoret/villkoren tillräckliga för att bestämma det okända? Bör jag rita en figur? 

Vilka beteckningar bör införas?

2. Att göra upp en plan

Sök sambandet mellan de givna uppgifterna och den obekanta. Känner jag till något 

liknande problem? Kan jag formulera om problemet så att det går att jämföra med ett 

annat tidigare löst problem? Har jag tagit hänsyn till alla nödvändiga begrepp som 

ingår i problemet?

3. Att genomföra planen

När du genomför den plan som utformats för lösningen så kontrollera varje steg. Kan 

du klart se att steget är korrekt? Kan du bevisa att det är riktigt?

4. Att se tillbaka

Granska lösningen. Kan jag kontrollera resultatet och bevisföringen? Kan jag komma 

fram till resultatet på något annat sätt? Kan mitt resultat användas på något annat 

problem? Fungerar samma metod för andra problem? 

(Pólya, 1970)

Oavsett vilken strategi eleverna använder sig av är det viktigt att läraren bidrar till att skapa 

ett klimat i klassrummet som är tillåtande så att alla elever känner sig trygga i situationen och 

känner att det är positivt att arbeta med problemlösning. Det är även viktigt att läraren 

individualiserar problemen så eleverna inte upplever dem som för svåra, då tappar de i lust 

och motivation och problemlösning ses som något svårt och tråkigt (Skolverket, 2003). 
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4 Metod

4.1 Urval 

De skolor vi valt ut till våra undersökningar; enkäter och lärarintervjuer, har vi valt aktivt. Det 

har alltså inte varit ett slumpmässigt urval. Anledningen till det är främst den tid och den 

kostnad det skulle innebära att göra ett slumpmässigt urval.

De elevgrupper som svarade på enkäten går dels i grundskolan och dels på gymnasiet. 

Gymnasieklasserna läser matematik B och grundskoleeleverna går i årskurserna 7 och 9. Att 

vi valt just dessa årskurser beror på att i årskurs 7 har eleverna nyss kommit upp på det som 

allmänt kallas för högstadiet och har ännu inte börjat få betyg. I årskurs nio är eleverna på väg 

mot gymnasiet och sina slutbetyg. Eleverna som läser matematik B har läst en kurs inom 

matematik och fått betyg i kurs A. Anledningen till att just dessa klasser har valts är att de 

åldersmässigt är rätt lika, men ändå befinner sig på helt olika stadier i livet. När man går i 

7:an har man kommit ett steg närmare gymnasiet, men har ännu långt kvar till slutbetyg. I 

9:an är det sista chansen att höja sitt betyg inför gymnasiet och när man läser kurs B på 

gymnasiet är man mitt uppe i betygshetsen inför kommande ansökningar till universitetet. Det 

känns relevant att jämföra dessa olika elever då man kanske kan misstänka att både elever och 

lärare har olika synpunkter på problemlösningens för- och nackdelar på de olika stadierna.

När det gäller eleverna på gymnasiet fick alla elever som läser matematik B svara på enkäten 

och i årskurs 7 och 9 valdes två klasser i varje årskurs ut. På grundskolan som valdes ut finns 

det sex klasser i årskurs 7 och fem klasser i årskurs 9. På gymnasieskolan fanns det bara två 

klasser som läser MaB-kursen denna termin och därför fick alla svara. De som valdes ut på 

grundskolan valdes ut genom ett såkallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Det innebär att 

de klasser i rätt årskurser som fanns tillgängliga vid undersökningstillfället blev de klasser 

som undersöktes.

Vi vill göra en jämförelse mellan förändringarna, dels på hur elevernas inställning till 

problemlösning eventuellt förändras med ökad årskurs och dels på om arbetet med 

problemlösning ökar eller minskar med ökad årskurs. För våra intervjuer bad vi två lärare, 

verksamma på grundskolan och två lärare, verksamma på gymnasiet att ställa upp för intervju. 

Det skedde alltså inget slumpmässigt urval här heller utan på grundskolan intervjuades två 
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lärare som undervisar någon av de undersökta elevgrupperna i matematik och på gymnasiet 

två lärare som undervisar i matematik på den undersökta skolan.

4.1.1 Avgränsningar i urvalet

I urvalet av elever avgränsade vi oss till två årskurser på grundskolans senare del och en kurs 

på gymnasiet. Då bakgrunden till vårt arbete är den nya gymnasieförordningen anser vi att 

årskurserna på grundskolans tidigare del ligger för långt bort från gymnasiet. I vår 

enkätundersökning tog vi ingen hänsyn till kön hos de elever som utfrågades då detta inte är 

relevant för denna undersökning, då jämförelserna ska göras med avseende på stigande ålder 

och inte efter kön.

4.1.2 Presentation av intervjuade lärare

Lärare 1

Lärare 1 är kvinna och tog sin lärarexamen i januari 2004. Hon är utbildad gymnasielärare i 

matematik och biologi. Sedan vårterminens början 2004 har hon arbetat på en 6 – 9 skola som 

ma/NO-lärare. Under sin studietid arbetade hon en samtidigt en hel del på gymnasiet. 

Problemlösning är för lärare 1 ett viktigt inslag i matematiken hon kan dock sakna att hon inte 

fick mer av det i sin utbildning. Hon anser att utbildningen innehöll för lite ämnesdidaktik 

inom matematiken.

Lärare 2

Lärare 2 är en man som tog sin lärarexamen våren 1996. Han är utbildad 4 – 9 lärare i 

matematik och NO. Han har sedan sin examen arbetat på två olika skolor i årskurserna 6 – 9. I 

sin lärarutbildning anser lärare 2 att det var ”lagom mycket” ämnesdidaktik inom 

matematiken. Dock kan han känna att efter tio år som lärare gör man mycket av gammal vana 

och att lite ”input” i form av matematikfortbildning inte är fel.

Lärare 3

Lärare 3 är en man som tog sin lärarexamen våren 2004. Han är utbildad gymnasielärare i 

matematik och datakunskap. Han har sedan examen arbetat på ett naturvetenskapligt program 

och på ett medieprogram på gymnasienivå. På medieprogrammet använder han sig mer av 

problemlösning än på det naturvetenskapliga programmet. Det största skälet till detta är att 
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han anser att de har mer tid för matematiken på mediaprogrammet än på det 

naturvetenskapliga programmet.

Lärare 4

Lärare 4 är en kvinna som tog sin lärarexamen våren 2003. Hon är utbildad gymnasielärare i 

matematik och datakunskap. Hon har sedan examen arbetat på ett naturvetenskapligt program 

på gymnasiet. Till hösten ska hon istället börja arbeta med estetprogrammet. Där kommer de 

att använda sig av portfoliemetoden som pedagogisk inriktning. Detta ser hon fram emot och 

kommer att förändra sitt sätt att undervisa samt att hon känner att hon kommer att få mer tid 

att utveckla sin pedagogik inom matematiken på estetprogrammet. Hon anser att det 

naturvetenskapliga programmet inte ger samma utrymme rent tidsmässigt för att utveckla till 

exempel problemlösning.

4.2 Etik
”Ett examensarbete måste bygga på respekt för de människor som deltar” (Johansson & 

Svedner 2001 s. 23). I praktiken innebär detta att det gäller att vara noggrann med att 

informera deltagarna om att det är frivilligt att ställa upp, att deras åsikter är skyddade och att 

de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Med detta som bakgrund tillfrågades alla elever 

inför besvarandet av enkäterna om de ville ställa upp. Vi var även noggranna med att

informera om syftet med enkäterna. Dessutom lät vi eleverna besvara enkäterna anonymt för 

att deras åsikter inte skall kunna ligga dem i fatet senare. Lärarna som deltog i intervjuerna 

informerades om syftet med intervjun och deras deltagande var helt frivilligt. Då vi inte 

bandade några intervjuer var vi noggranna med att lärarna efter intervjun fick läsa igenom 

sina svar för att korrigera eventuella missförstånd.

4.3 Datainsamlingsmetoder

Vid valde att använda oss av en enkätstudie vid undersökningen av elevernas åsikter och 

ställningstagande. Syftet med enkäterna till eleverna var att svara på våra frågeställningar 

kring hur ofta de anser att de arbetar med problemlösning och vad de ser som för- respektive 

nackdelar med problemlösning. Vi har även undersökt om de anser att läroboken är ett bra 

hjälpmedel vid lösandet av problem och om de upplever att läraren eller läroboken styr 

processen. Genom att vi använde oss av enkäter för elevundersökningarna nådde vi snabbt ut 

till vår målgrupp vilket vi ansåg var viktigt då tidsaspekten för färdigställandet av 

undersökningen var begränsad. Enkäter har både fördelar och nackdelar. En av fördelarna 
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med enkäter är att det går snabbare att administrera än till exempel intervjuer. Nackdelarna 

med en enkätundersökning är bland annat att det är uteslutet med uppföljningsfrågor då 

enkäten besvarats anonymt. Att använda sig av frågor av öppen karaktär, dvs. utan 

svarsalternativ, är inte alltid lämpligt i en enkät då dessa tar tid att svara på och är svåra att 

sammanställa (Bryman, 2002).

Med intervjuerna ville vi bland annat ha svar på vad lärarna anser om problemlösning som en 

del av matematikundervisningen. Vid intervjuerna av lärarna valde vi att använda oss av 

strukturerade intervjuer. En strukturerad intervju utgår från i förväg färdigformulerade frågor 

och följdfrågor ställs inte. Målet med en strukturerad intervju är att skillnaderna i intervjuerna 

skall bli så små som möjligt (Bryman, 2002). I strukturerade intervjuer kan svaren vara fasta 

eller öppna (Johansson & Svedner, 2001). Vi valde att ha öppna svar då en intervju med fasta 

svar, dvs. med svarsalternativ, inte blir mer än en muntlig enkät. Syftet för vår del med 

strukturerade intervjuer var att öka reliabiliteten då vi var två personer som genomförde olika 

intervjuer. När det är olika personer som genomför intervjuerna minskar reliabiliteten i 

svaren. Reliabilitet är ett mått på hur noggrannheten i mätningen är (Johansson & Svedner, 

2001). I detta fall innebär det hur lika intervjuerna skulle vara. 

4.4 Procedur

Vid upprättandet av elevenkäterna valde vi att merparten av frågorna skulle vara fasta, dvs. 

med svarsalternativ (se bilaga 2). Detta för att förenkla ifyllandet av enkäterna för eleverna, 

men även för att underlätta vid sammanställningen av dem. Vid framställandet av enkäten 

funderade vi noggrant igenom vilka frågor vi behövde få svar på utifrån syftet med arbetet. Vi 

analyserade frågorna noggrant för att ingen elev skulle kunna tolka frågan fel.

När enkäterna skulle genomföras hade vi i förväg frågat undervisande lärare om det gick bra 

att vi genomförde enkäten. Därefter valdes lämplig tidpunkt ut och eleverna informerades och 

tillfrågades om de kunde tänka sig att svara på enkäten. Det var av de närvarande eleverna vid 

undersökningstillfället ingen elev som inte ville svara på enkäten.

Vid förberedandet av intervjuerna funderade vi noggrant igenom vilka frågor vi ville ha svar 

på med hänvisning till våra frågeställningar och bakgrunden till vårt arbete. Inför intervjuerna 

fick de responderande lärarna i förväg ut frågorna för att få tid på sig att fundera över svaren. 
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Detta var möjligt eftersom intervjuerna var strukturerade. Intervjuerna bandades inte däremot 

fick lärarna läsa igenom sammanställningen av intervjun för att kontrollera att vi förstått dem 

på ett korrekt vis. 

För att bedöma de slutsatser som man vid en undersökning får fram använder man sig av ett 

mått som kallas validitet. Det finns olika typer av validitet och den validitet som ger svar på 

frågan om undersökningen kan anses vara generell eller inte benämns som extern validitet 

(Bryman, 2002). Av vår undersökning kan vi inte dra några generella slutsatser då enbart en 

grundskola och en gymnasieskola i varsin region i landet är undersökta. Även antalet 

lärarintervjuer är begränsade och dessa lärares åsikter kan inte anses gälla för alla lärare i 

landet.
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5 Resultat och resultatdiskussion

5.1 Sammanställning av lärarintervjuer

Nedan har vi sammanställt de fyra lärarintervjuerna. Delar av lärarnas åsikter återkommer vi 

till i analyserna av resultatet av elevenkäterna.

Lärare 1

Lärare 1 tycker det är svårt att svara på frågan om vad problemlösning innebär för henne som 

lärare. Hon anser att problemlösning i princip kan vara allt, där själva uträkningen är 

hjälpmedlet för att lösa problemet. Lärare 1 brukar skilja på räkning och matematik, där 

matematik är problem av varierande art. Räkningen är metoderna man använder för att lösa 

problemen. Variationen hos problemen är många – allt ifrån matematik man löser med en 

diskussion till problem som löses enskilt eller i grupp till så kallad konkret matematik. Lärare 

1 har som ambition att försöka ha problemlösning så ofta som tid och möjlighet ges. Det 

varierar om det är enskilt eller i grupp. Fördelen med problemlösning ser lärare 1 att det blir 

enklare att visa olika användningsområden för en metod eleverna just lärt sig. De elever som 

behöver konkretisera för att befästa sina kunskaper vinner även på problemlösning. De 

uppgifter lärare 1 använder vid sin problemlösning hämtar hon från olika ställen, till exempel 

från läroboken eller så konstruerar hon uppgifter själv. Redovisningarna av uppgifterna 

varierar också beroende på vilket mål lärare 1 har med uppgiften. Läroboken ser lärare 1 inte 

som ett bra hjälpmedel vid problemlösning men den kan fungera som ett komplement. Lärare 

1 tror inte att den nya gymnasieförordningen kommer att förändra hennes sätt att undervisa då 

hon idag redan arbetar mycket med problemlösning. Det som möjligtvis kommer att förändras 

är hennes sätt att bedöma uppgifterna. Lärare 1 har idag svårt att se hur man skall på ett 

rättvist sätt klara av att bedöma om eleven kan kritiskt värdera sina valda metoder och resultat 

samt tolka och utvärdera matematiska modeller från olika situationer. Det enda sättet lärare 1 

ser att detta kan bedömas är i en diskussion med eleven skriftligt eller muntligt. När det gäller 

skriftligt menar lärare 1 att hon som lärare ger feedback på den lösning hon fått in och ber 

eleven motivera varför denna metod är bäst eller om den kan tänka sig en annan metod som är 

lika bra som den metod som blivit vald. Detta kommer kräva tid anser lärare 1 – ”har vi / får 

vi den tiden?” För övrigt anser lärare 1 att problemlösning är ett bra sätt att lära sig 

matematik. När det gäller gymnasiet anser hon att arbete med problemlösning borde kunna 

ske på ett mer naturligt sätt då programmen är inriktade på speciella områden och inom dessa 

områden kan man formulera problem. Det hon anser saknas är ett samarbete lärarna emellan.
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Lärare 2

För lärare 2 innebär problemlösning att eleverna löser öppna uppgifter. Det är viktigt att 

lösningsmetoden inte är given utan att eleverna själva skall välja metod. Lärare 2 använder 

problemlösning ibland. Han kan inte precisera exakt hur ofta de arbetar med problemlösning 

men cirka en gång per månad. De jobbar då sällan enskilt, utan i grupp. Fördelen med 

problemlösningsövningar är enligt lärare 2 att eleverna utvecklar sitt kreativa tänkande. 

Nackdelarna eller farhågorna lärare 2 kan se med problemlösning är att det inte får bli för 

mycket problemlösning. Det är viktigt att eleverna får tillräckligt med baskunskaper för att 

skapa en plattform av säkerhet att utgå från vid problemlösning och fortsatta 

matematikfärdigheter. När eleverna i lärare 2:s grupper har problemlösning sker 

redovisningen i form av att de lämnar in skriftliga svar med lösningsmetod. Uppgifter till 

problemlösningsövningar hämtar lärare 2 ibland från läroboken men oftast från material han 

har samlat på sig på olika sätt under sina år som verksam lärare. Det läromedel lärare 2 har på 

sin arbetsplats idag anser han inte är till hjälp när eleverna arbetar med problemlösning. 

Lärare 2 har inte funderat över om hans undervisning kommer att påverkas av den nya 

gymnasieförordningen men utesluter inte att det kan bli så

Lärare 3

För lärare 3 innebär problemlösning att eleverna får ”tänka själva”. Att de får arbeta utan 

”robot-uppgifter” från läroboken. Uppgifterna skall vara ”från scratch” så eleverna själv får 

fundera över lämplig metod för att lösa uppgiften. Lärare 3 arbetar aldrig med individuella 

problemlösningsövningar i sina matematikgrupper däremot arbetar han med det i grupp två 

till tre gånger per termin. Lärare 3 anser att det är lagom ofta. Det han anser är fördelen med 

problemlösning är att det ger en annan förståelse för matematiken än uppgifterna i boken gör. 

Det som är mest negativt är att det tar lång tid. En uppgift tar ofta en hel lektion i anspråk. 

Lärare 3 hittar sina övningar i problemlösning mestadels på Internet. Han gav tipset om 

Internetsidan: http://www.lektion.se/ för att hitta bra uppgifter till matematikundervisningen. 

Han använder sig aldrig av uppgifterna i boken då det alltid finns elever som redan tidigt tittat 

på alla uppgifter. Vid redovisning av uppgifterna de arbetat med låter lärare 3 eleverna 

redovisa muntligt och gruppvis. Lärare 3 anser att läroboken är en förutsättning för att kunna 

lösa ett problem och där få de baskunskaper som behövs. Därmed vill han dock inte ha sagt 

att problemuppgifterna i läroböckerna är så bra med avseende på att utveckla elevernas 

förmåga att lösa problem och om man önskar uppgifter av mer öppen karaktär. 
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Lärare 4

Problemlösning för lärare 4 är enskilt eller gruppvist arbete med en frågeställning snarare än 

en given uppgift. Hon menar att en frågeställning är av mer allmän karaktär och en given 

uppgift ska ”bara” lösas. Hon anser även att det är bra om eleverna inte har alla verktyg till att 

börja med utan en del av uppgiften bör bestå i att komma fram till vilka eventuella 

hjälpmedel, formler med mera som behövs för att kunna komma fram till ett bra resultat till 

frågeställningen. Att inte metoden är given från början kan vara ett sätt att skapa nyfikenhet 

hos eleverna som i sin tur leder till att de vill lära sig. Lärare 4 arbetar aldrig med 

problemlösning individuellt men har som ambition att komma igång med det till nästa termin. 

I helklass har lärare 4 i sina grupper problemlösning minst en gång per månad i samband med 

genomgångar. Dock arbetar de aldrig i smågrupper utanför det pågående arbetsområdet med 

problemlösning. Lärare 4 anser att fördelarna med problemlösning i matematik är i stort sett 

desamma som med problembaserat lärande. Det vill säga att eleverna får en större förståelse 

och en helhetssyn för matematiken. Det blir lättare att se användningsområdena och målet är 

att det ska bli spetsat mot deras programmåls inriktning. Nackdelen är att det är svårt med att 

få tiden att räcka till för problemlösningsövningar. Det är många kurser som skall hinnas med 

på kort tid. Lärare 4 har som ambition att förändra sitt arbetssätt nästa termin när hon tar sig 

an ett annat program. Hennes mål är att arbeta mycket med problemlösning och att för 

eleverna vara mer handledare än föreläsare. Hon kommer att vidareutveckla elevernas egen

bok med viktiga ord, formler och exempel. Elevernas egna böcker skall bli mer personliga 

och innehålla fler egna idéer och upptäckter. När lärare 4 arbetar med problemlösning har hon 

dels använt uppgifter från läroboken, dels från andra böcker och dels ett hopkok av egna 

idéer. Lärare 4 försöker skapa uppgifter som eleverna kan relatera till. Redovisningarna sker 

alltid muntligt. Läroboken och andra böcker ser lärare 4 som bra hjälpmedel vid 

problemlösning.

5.1.1 Resultat
Nedan redovisas resultatet av frågeställningen om lärarna tror att deras sätt att undervisa 

kommer att förändras med avseende på problemlösning i och med den nya 

gymnasieförordningen och om var lärarna hittar olika rika problem. 

Lärarna på grundskolan tror inte att deras arbetssätt kommer att förändras i och med den nya 

gymnasieförordningen. Dock utesluter lärare 2 inte att det trots det kan komma att ske. Lärare 

1 menar att det kan komma att bli problematiskt att bedöma elevernas förmåga att kritiskt 
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värdera sina egna valda metoder. Det kommer att krävas mycket tid och hon undrar om denna 

tid kommer att finnas. Av lärarna på gymnasiet anser lärare 3 att han redan arbetar lagom 

mycket med problemlösning och att den nya gymnasieförordningen inte kommer att påverka 

hans sätt att arbeta. Lärare fyra har som ambition att förändra sitt arbetssätt nästa termin men 

det hänger ihop med att hon kommer att undervisa på ett annat program nästa år och har inget 

samband med den nya gymnasieförordningen.

Problemuppgifter hittar lärarna i olika böcker eller på Internet. Dessutom skapar två av 

lärarna problem själv utifrån deras egen vardag eller sammankopplat med det moment de för 

tillfället arbetar med.

5.1.2 Resultatdiskussion
De slutsatser vi kan dra av lärarnas svar är att de i dagsläget inte tror att deras arbetssätt 

kommer att förändras i och med den nya gymnasieförordningen. Detta behöver inte vara en 

sanning då den nya gymnasieförordningen ännu inte är fastlagd utan än så länge bara är ett 

förslag. Det kan också vara så att ett kort brottstycke, som lärarna fick se, ur en hel kursplan 

inte räcker för att bilda sig en fullständig uppfattning kring vad den i stort kommer att ge för 

avstamp i det dagliga arbetet.

5.2 Arbete med problemlösning

Nedan har vi valt att redovisa resultat och analys av de olika frågeställningarna i elevenkäten. 

Se bilaga 2 och 3.
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5.2.1 Resultat 

Elevenkäterna gav ett spritt resultat när det gäller hur ofta eleverna anser att de arbetar med 

problemlösningsövningar, enskilt eller i grupp, se diagram 5.2.1 och 5.2.2. Lärarna för de 

olika grupperna har alla angivit att de sällan eller aldrig låter eleverna arbeta med problem-

lösningsövningar enskilt.

Fråga 1
Arbete enskilt med problemlösning
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Diagram 5.2.1: Visar hur ofta eleverna upplever att de arbetar
med problemlösningsövningar enskilt

Fråga 2
Arbete i grupp med problemlösning
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Diagram 5.2.1: Visar hur ofta eleverna upplever att de arbetar
med problemlösningsövningar i grupp
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5.2.2 Resultatdiskussion

Elevenkäterna gav oss ett mycket svåranalyserat svar på frågan om hur ofta de i klassen 

arbetar med problemlösningsövningar enskilt och i grupp. Framför allt när det gäller arbete 

med problemlösningsövningar enskilt skiljer sig lärarnas åsikter från elevernas. Detta 

stämmer dock överens med vad Berglund (2005) skriver om att det som är ett problem för en 

elev är inte det för en annan. Detta kan även kopplas ihop med att lärarna inte är tydliga nog 

med vad som är problemlösning vilket har varit uppenbart i undersökningen. Dessutom visar 

det sig tydligt i undersökningen att elever sinsemellan uppfattar problemlösning olika. En del 

elever anser att de utsätts för matematisk problemlösning utanför skolan till exempel när de 

ska handla kläder med rabatt och då anser att de har använt sig av problemlösning 

individuellt. Man kan också konstatera att lärarna anser att problemlösning i stort sett 

uteslutande görs i grupp medan eleverna anser i mycket större utsträckning att 

problemlösningen görs individuellt. När elever får ett problem som ska lösas börjar eleverna 

fundera och lösa uppgiften individuellt innan de sedan arbetar som en grupp och kommer 

fram till en gemensam lösning, och upplever att de har löst uppgiften individuellt.

De slutsatser vi alltså kan dra av resultatet är att alla elever inte är helt medvetna om vad som 

menas med problemlösningsövningar, eller snarare att det som är problem för en elev inte är 

detsamma för en annan elev enligt Berglund (2005). Dessutom ser man att elever och lärare 

inte har samma uppfattning om vad problemlösning är. Det vi också tydligt kan se är att 

arbete med övningar inom ramen för problemlösning är som störst i årskurs sju. 
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5.3 Sammanfattning av frågorna 3-9

5.3.1 Resultat
Fråga 3

Här kan man tydligt se att man på gymnasiet tycker att det är roligare med problemlösning än 

på grundskolan. Det är med dubbelt så många på gymnasiet som uppskattar problemlösning 

än på grundskolan.

Fråga 4

Fråga 3
Roligt med problemlösning
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Fråga 4
Vill arbeta mer med problemlösning
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Diagram 5.3.1: Visar i hur stor utsträckning eleverna tycker 
det är roligt med problemlösningsövningar

Diagram 5.3.2: Visar i hur stor utsträckning eleverna vill 
arbeta mer med problemlösningsövningar
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Man ser också att det är en stor andel av gymnasieeleverna som önskar ha mer 

problemlösningsövningar. De som är minst villiga till att ha mer problemlösningsövningar är 

de som går i åk 7.

Fråga 5

Även på frågan om eleverna anser att de lär sig bra när de arbetar med problemlösning skiljer 

sig gymnasieeleverna från grundskoleeleverna. Nästan 80 % av eleverna på gymnasiet anser 

att de lär sig bra genom att arbeta med problemlösning medan motsvarande procentsats på 

grundskolan är drygt 20 %.

Fråga 6

Fråga 5
Lär sig bra med problemlösning
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Diagram 5.3.3: Visar i hur stor utsträckning eleverna tycker att 
de lär sig bra vid problemlösningsövningar

Fråga 6
 Upplever eleverna nytta med problemlösning
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Diagram 5.3.4: Visar om eleverna anser att de har nytta med det de lär 
sig vid problemlösningsövningar i andra sammanhang.
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På frågan om eleverna anser att de ha nytta av det man lär sig vid problemlösning i matematik 

även vid andra sammanhang skiljer sig inte svaren så mycket. De flesta elever tycker att man 

har nytta av det vid andra sammanhang helt eller till viss del. Det man dock kan se är att med 

ökande ålder är det några fler som anser att man inte alls har användning av det man lär sig 

vid matematisk problemlösning i andra sammanhang.

Fråga 7

På frågan om eleverna anser att boken är ett bra hjälpmedel vid problemlösning fick vi ett 

intressant resultat. Med stigande ålder anser man att boken inte är ett lämpligt hjälpmedel vid 

problemlösning. Man förlitar sig alltså mer till boken vid en lägre ålder än de högre. 

Fråga 7
Boken är ett bra hjälpmedel vid problemlösning
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Diagram 5.3.5: Visar i hur stor utsträckning eleverna tycker att läroboken 
är ett bra hjälpmedel vid problemlösningsövningar
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Fråga 8

Resultatet blev ungefär detsamma på frågan om man anser att läroboken eller läraren styr 

elevens eget tänkande vid problemlösning. Med ökande ålder avtar bokens och lärarens 

påverkan.

Fråga 9

Fråga 9
Bra  struktur i arbete med problemlösning
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Diagram 5.3.7: Visar i hur stor utsträckning eleverna tycker att de har 
bra struktur i sitt arbete med problemlösningsövningar

Fråga 8
Läroboken/läraren styr vid arbetet med problemlösingar
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Diagram 5.3.6: Visar i hur stor utsträckning eleverna tycker att läroboken/ 
läraren styr deras tänkande vid problemlösningsövningar
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På frågan om eleven anser att de har bra struktur i arbetssättet vid problemlösning ser man att 

självförtroendet är bäst hos de elever som går i åk 7. Däremot är det mer än 50 % i alla klasser 

som tycker att de har en ganska bra struktur då de arbetar med problemlösning.

5.3.2 Resultatdiskussion
Man kan konstatera att de elever som anser sig arbeta minst med problemlösning också är de 

som tycker att det är roligt att arbeta på detta sätt. Lärarnas kommentarer har varit att man på 

gymnasiet anser sig ha lite tid till problemlösningsövningar vilket bidrar till att eleverna 

tycker att det är roligt och omväxlande och att de vill arbeta mer på detta sätt. Detta upplevs 

som ett avbrott från den vanliga undervisningen vilket bidrar till en positiv bild av 

problemlösning. Att eleverna på grundskolan inte tycker att det är lika roligt beror då på att 

man är mer van vid detta arbetssätt och upplever det inte som något annorlunda i samma 

utsträckning som på gymnasiet.

På gymnasiet tycker man allmänt att man lär sig matematik på ett bra sätt med 

problemlösning, men även detta hänger ihop med upplevelsen att det är variationen i 

undervisningen som gör att det blir roligare. Tycker man att det är roligt tycker man också att 

man lär sig mycket (Skolverket, 2003).

Däremot tycker man inte i samma utsträckning att man har nytta av det man lär sig vid 

problemlösning i matematik i andra sammanhang. Som lärare är detta inte direkt det resultat 

vi hade önskat att se, men det är så eleverna i vår enkätundersökning upplever det. 

Vi kan utifrån våra enkäter konstatera att man förlitar sig till mer till boken och känner att 

boken eller läraren påverkar elevens tänkande i större utsträckning på grundskolan än på 

gymnasiet. Detta kan bero på flera saker. Dels handlar det om vilken lärare som undervisar, 

hur läraren undervisar och hur mycket boken i används i undervisningen. Det är viktigt att 

eleverna känner av att läraren anser att problemlösning är viktigt och utvecklande (K Lester, 

1988). Dels handlar det om hur problemen är gjorda. Enligt Frank K Lester innehåller en bra 

problemlösningsövning tre olika matematiska moment och har lämplig svårighetsgrad. Det 

som känns positivt är att våra enkäter visar att gymnasieeleverna inte känner att de blir 

särskilt påverkade av boken eller läraren då de ska lösa problem. Detta kan tyda på att man 

blir mer fri i sitt matematiska tänkande vilket bör vara positivt inför framtida studier.
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Det kan också tyda på att eleverna i högre årskurser har utvecklat mer generella strategier för 

problemlösning (K Lester, 1988). Man kan jämföra detta med lärarnas kommentarer där tre av 

fyra lärare inte anser att boken är ett bra hjälpmedel vid just problemlösning. Däremot tycker 

de att boken är bra för att eleverna ska få sina baskunskaper vilka är en förutsättning för 

problemlösning. En av lärarna tycker att böcker av olika slag är ett bra hjälpmedel vid 

problemlösning.

Att man anser sig ha bra struktur vid problemlösning i åk 7 är inte överraskande. Detta är 

direkt relaterat till hur ofta man arbetar med problemlösning. Övning ger färdighet och dessa 

elever känner att de vet hur de ska lägga upp arbetet. Frank K Lester beskriver det i sin artikel 

”Problemlösningens natur” (1988) som kontroll, vilket eleverna kan visa genom hur de 

planerar, utvärderar och styr sitt tänkande vid problemlösning. Däremot kan man förvåna sig 

över att denna strukturkunskap avtar med ökande ålder. Våra svar i enkäterna visar att när 

eleverna blir äldre och får mer matematisk erfarenhet så avtar strukturen vid 

problemlösningsövningar. 

5.4 Fördelar med problemlösning

5.4.1 Resultat

Då frågan ställdes som en öppen fråga, dvs. utan svarsalternativ, fick vi många olika svar. 

Den största delen av eleverna i alla årskurser säger att den främsta nyttan med problemlösning 

är att man får lov att tänka logiskt, tänka på annorlunda vis, att problemlösning är en slags 

hjärngympa. Lärare 3 och 4 säger båda att den största nyttan med problemlösning är att 

eleverna får en ökad förståelse, dessutom menar lärare 4 att helhetssynen på matematik blir 

mer positiv.

Övriga svar var att:

 man lär av andra

 det är roligt och varierande

 det är bra att arbeta i grupp

 det innehåller mycket vardagsmatematik

 det ger bra diskussioner,

 det är utmanande
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 man ser sammanhangen bättre. 

5.4.2 Resultatdiskussion

Det vi kan se av resultaten kring fördelarna med problemlösning är att upplevelsen främst 

ligger i att man lär sig tänka logiskt och att man kan lösa uppgifter på olika sätt. Detta betyder 

i förlängningen att man lär för livet. Utanför klassrummet vet man inte alltid hur olika 

problem ska lösas utan att man måste tänka i olika banor. Till exempel vid renovering eller 

om man ska bygga något måste man själv lösa problemen och fundera på vilket sätt som är 

det bästa att lösa uppgiften på. Hur kan man ta reda på om en vinkel är 90° om man inte har 

en vinkelhake? Givetvis om eleven i framtiden kommer att ingå i en forskningsgrupp gäller 

det att kunna lösa problem man stöter på.

Att man lär av varandra ser man som positivt på gymnasiet. Det är också flest på gymnasiet 

som tycker att det är positivt att arbeta i grupp. Detta upplever vi att det beror på att eleverna 

på gymnasiet är äldre och har mognat mer. På grundskolan stöter man ofta på konflikter 

relaterade till rättvisetankar. Är någon drivande i en grupp kan den personen anse att den gör 

mer än övriga gruppmedlemmar och konflikter uppstår. Man kan på detta sätt vidga sina egna 

tankar och kanske se saker och ting ur ett annat perspektiv. Samtidigt är det så att den som 

förklarar för andra också lär sig själv mer när man måste beskriva sina tankar för andra. Detta 

har vi inte minst upplevt själv när vi har undervisat. En s.k. win-win-situation uppstår där 

både den som förklarar och den som får förklarat för sig ökar sin förståelse för problemet.

I alla klasserna är det ungefär lika stor andel (ca 13 %) som tycker att problemlösning är roligt 

och varierande. Detta stämmer inte riktigt överens med fråga 3, där det visar sig att det är 

betydligt fler som tycker att det är roligt med problemlösningsövningar, framförallt på 

gymnasiet. Skillnaden på frågorna är att fråga 3 har svarsalternativ och fråga 10 är av öppen 

karaktär. Därmed kan man inte svaren ställas i direkt relation till varandra. 

Det är främst i åk 9 man tycker att problemlösning relaterar till vardagsmatematik och att man 

anser att det är en utmaning. 
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5.5 Nackdelar med problemlösning

5.5.1 Resultat

Även denna fråga ställdes som en öppen fråga utan svarsalternativ. ”Svårt att förstå” är det 

resultat som har den största frekvensen i årskurs sju när det gäller nackdelar med 

problemlösning, men även att det är tråkigt har en stor svarsfrekvens i årskurs sju. I både 

årskurs nio och på gymnasiets matematik B är det stressen över tiden, att inte hinna med det 

som skall göras i boken som är den största nackdelen med att arbeta med problemlösning. 

Även lärare 3 ser tidsåtgången som det negativa med problemlösning – att det tar för mycket 

tid i anspråk på det naturvetenskapliga programmet. Detta är intressant då det är just på det 

Naturvetenskapliga programmet man läser mest matematik och problemlösning borde vara ett 

naturligt moment i undervisningen. 

Övriga svar var att:

 man inte lär sig så många regler och formler

 det är svårt att arbeta i grupp, en del dominerar

 det är svårt att hålla reda på allt

 de saknar verklighetsanknytning

 det är jobbigt

 man lär sig mindre

 det inte passar alla elever

5.5.2 Resultatdiskussion

I Skolverkets rapport nummer 221, Lusten att lära –med fokus på matematik, skriver 

författaren att ”elever som möter ständiga misslyckanden … förlorar raskt motivation och lust 

att lära” (Skolverket 2003, s. 26). Med detta som bakgrund kan man dra paralleller mellan de 

två största svarsfrekvenserna när det gäller årskurs sju. Då många elever i årskurs sju tycker 

att problemlösningsövningar är svårt bidrar detta till att det är tråkigt. Det finns ett samband 

mellan hur svår en uppgift är och elevernas motivation skriver Skolverket i samma rapport. 

Det är viktigt att uppgifterna är på rätt nivå, de får inte vara för svåra och de får samtidigt inte 

vara för enkla, då kan de upplevas som meningslösa (Skolverket, 2003). Samtidigt i samma 

rapport, som grundar sig på en nationell kvalitetsgranskning utförd i 40 kommuner under år 

2001 – 2002, uttrycker elever att när matematiken är rolig och lärorik så arbetar de oftast med 
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problemlösning. Då säger eleverna dock att de fått välja svårighetsgrad på problemet själva 

och det kan vara där felet ligger hos de två undersökta klasserna i åk sju – att övningarna inte 

är anpassade till deras nivå. Detta ställer i sin tur krav på läraren att utvärdera en uppgifts 

svårighetsgrad innan den lämnas ut till våra elever

Eleverna i åk 9 och på gymnasiet känner att de inte hinner med det man ska göra i boken och 

blir stressade. För dessa elever är betygshetsen ett faktum då 9:orna ska ha slutbetyg inför 

gymnasiet och MaB-kursen ska betygssättas i slutet på terminen. Under lektionerna visar 

eleverna tydligt att de kräver tid för egen räkning och blir stressade av att lägga en hel lektion 

på problemlösning istället för att räkna själv. Återigen är det viktigt att vi lärare är tydliga 

med att förtydliga syftet med problemlösningsövningar för eleverna. 

Några elever på gymnasiet känner att de inte får använda sig av så många regler och lagar vid 

problemlösning och skapar en viss oro för att använda formelsamlingar och liknande.

Det är också uppenbart att några inte tycker att det är bra att arbeta i grupp. Finns det 

dominanta och starka personer i en grupp finns risken att någon eller några elever inte känner 

att de blir hörda och att deras förslag inte tas på allvar. Vi har sett att dessa elever tycker om 

att sätta sig själv vid ett bord och försöka lösa uppgiften på egen hand. Vad är det egentligen 

som säger att man inte ska låta dessa elever få lösa uppgifterna på egen hand?
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6 Diskussion

I ett ganska tidigt skede av denna undersökning kom vi fram till att olika lärare och olika 

elever inte har samma syn på vad problemlösning inom matematiken är. Vår enkät visade sig i 

och med detta ha en stor brist. En av förklaringarna till att alla inte anser att samma uppgifter 

ingår i problemlösning är som, bland andra, Berglund skriver: att det som är ett problem för 

en elev är inte ett problem för en annan på grund av de skilda erfarenheter de har med sig i sin 

ryggsäck. Egentligen är det ganska irrelevant hur vi enskilda lärare definierar övningar inom 

problemlösningsområdet, det som är av vikt är att matematiken av eleverna upplevs som 

stimulerande och värd att lära sig. 

Som lärare bör vi ta fasta på att vi inte är tillräckligt tydliga vad vi som lärare menar med 

problemlösning och medvetandegör eleverna på detta. I dagens läge är detta kanske inte av 

största vikt då det inte finns betygskriterier som tydligt kräver av eleverna att kunna lösa 

problem. Idag ligger detta först som ett kriterium för att nå upp till MVG-nivå. Med den nya 

gymnasieförordningen -07 kommer problemlösning att ingå som kriterium på alla nivåer, 

förutsatt att man inte ändrar på förslaget som nu ligger. Detta till trots är det bara en av fyra 

lärare som tror att de kommer att förändra sitt sätt att undervisa i matematik och den läraren 

som kommer att förändra sin undervisning gör det på grund av ändrad pedagogisk inriktning 

och inte på grund av den nya gymnasieförordningen. Man kan i och för sig anta att det är 

svårt att sätta sig in i hur den nya gymnasieförordningen kommer att te sig för lärarna när det 

är dags för betygssättning. Då högstadielärarna inte direkt påverkas av förordningen kan man 

anta att de inte kommer att behöva förändra sin undervisning, men att kraven från gymnasiet 

förr eller senare kommer att genomsyra även undervisningen på högstadiet.

Från vår undersökning har vi kunnat se att man använder sig oftast av problemlösning i åk 7 

enligt eleverna. I åk 7 är det 35 % som arbetar med problemlösning 1 gång i veckan 

individuellt och hela 58 % som anser att de 1 gång per vecka arbetar med problemlösning i 

grupp. Det är samtidigt dessa elever som tycker att problemlösning är tråkigt och svårt att 

förstå. Detta hänger ihop då man tycker att något är svårt blir det även tråkigt (Skolverket, 

2003). Anser man dessutom att man gör det ofta blir detta ett naturligt inslag i undervisningen 

och man ser det inte som variation utan bara ett nödvändigt ont. Man kan även se att just de 

elever som tycker att det är tråkigt som även är minst benägna att tycka att man lär sig 

matematik på ett bra sätt när man arbetar med problemlösning. Då man frågar lärarna hur ofta 
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de arbetar med problemlösning säger de att det blir några gånger per termin och att det 

uteslutande görs i grupp. Då elevernas och lärarnas svar inte stämmer överrens bekräftar detta 

alltså att lärare och elever inte anser samma uppgifter vara problemlösning.

Man sysslar minst med problemlösning på gymnasiet, vilket är intressant då detta krävs för att 

nå upp till betyget MVG. Samtidigt är det just på gymnasienivå man tycker att 

problemlösning är roligt och skulle vilja ha mer av. Enligt lärarna är det tidspressen för de 

olika kurserna som sätter begränsningar för andelen problemlösningstillfällen på det 

Naturvetenskapliga programmet. Samtidigt anser både lärare och elever att fördelen med 

dessa uppgifter är att man får en djupare förståelse för matematiken och att man tänker mer 

logiskt rent matematiskt. Nackdelen, anser både lärare och elever, är just tiden det tar att 

genomföra uppgifterna på ett bra sätt. 

Vi har även sett att man är mer benägen att tycka att det är positivt att arbeta i grupp på 

gymnasiet än på de lägre stadierna. En av anledningarna kan vara att man på gymnasiet har 

mognat en del och är beredd att lyssna till andras åsikter. En annan viktig aspekt är att man på 

gymnasiet aktivt har valt ett visst program och därmed ligger eleverna på en förhållandevis 

jämn nivå i matematik. Sannolikt är det så att på grundskolan varierar intresset för ämnet 

matematik mycket i en grupp och att starka individer tar över problemlösandet och att alla 

inte känner sig delaktiga. Dessutom arbetar eleverna på gymnasieskolan som undersöktes med 

PBL, Problem Baserat Lärande, som pedagogisk inriktning och är vana vid att arbeta mycket i 

grupp. När man läser MaB-kursen har man studerat enligt PBL-metoden en hel termin och har 

tagit till sig av sättet att arbeta mycket i grupp. Det blir naturligt att dessa elever tycker att det 

är positivt att man lär av sina klasskamrater.

Vid lärarintervjuerna konstaterar vi att de flesta hittar problemlösningsuppgifter i olika böcker 

eller så hittar man på egna som passar till avsnittet. Endast en av fyra lärare letar upp sina 

uppgifter via Internet vilket är något förvånande då alla lärare är relativt nyutexaminerade. 

Idag finns det många böcker som fokuserar på just problemlösning som metod och dessa 

böcker kommer troligtvis att bli viktiga hjälpmedel framöver för många lärare att hitta 

uppslag till uppgifter. Internet är en guldgruva som inte ska glömmas bort. Här finns en hel 

uppsjö med uppgifter som man kan använda sig av i undervisningen. Varför uppfinna hjulet 

igen då många lärare redan anser att man har tidsbrist?
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Alla lärarna är överens om att läroböckerna är viktiga för eleverna att få en ordentligt grund 

att stå på inför problemlösning, men det är endast en av fyra som tycker att läroboken är ett 

bra hjälpmedel vid problemlösning. Naturligtvis är det så att man måste ha verktyget innan 

man kan använda det, men när man har lärt sig handskas med det behöver man inte manualen 

i samma utsträckning som vid början av användningen. Då man ställde samma fråga till 

eleverna kunde vi konstatera att eleverna i åk 7 tycker att boken är ett bra hjälpmedel medan 

eleverna på gymnasiet inte alls tycker det i samma utsträckning. Detta kan bero på att man i 

åk 7 väljer uppgifter från boken som passar till det nyss genomgångna avsnittet och att man 

på gymnasiet väljer uppgifter som kräver att man kan använda matematik från flera olika 

avsnitt vilket gör att boken inte känns som ett hjälpmedel. Vi kunde också se att eleverna i åk 

7 anser att de styrs mer i sitt tänkande av boken och läraren än vad man gör på gymnasiet. 

Detta står i direkt relation till hur pass väl man tycker att boken är ett hjälpmedel eller ej. 

Ett problem med undersökningen är att eleverna sinsemellan och mellan elev och lärare inte 

har samma uppfattning om vad ett problem är. I och med detta blev vår enkät mer eller 

mindre ofullständig då alla frågorna bygger på arbete med problemlösningsövningar. 

Uppfattas då problemlösning som olika saker svarar eleverna på olika frågor och reliabiliteten 

i svaren blir mycket låg. Samtidigt är det viktiga att se vad elever anser om problemlösning 

som helhet vilket gör att svaren ändå går att utvärdera på ett någorlunda bra sätt. 

6.2 Metodik

För att få svar på våra frågeställningar genomförde vi enkätundersökningar med olika 

elevgrupper. Den metoden anser vi fungerar bra då våra frågeställningar var av den karaktären 

att en enkätundersökning passar bra. Det som dock kan ifrågasättas är validiteten på vår 

undersökning då vi enbart undersökte klasser på våra egna arbetsplatser och bara två grupper 

per årskurs. Vi kan inte utgå från att dessa grupper är representativa för alla elever i berörda 

årskurser i Sverige. I vår undersökning intervjuade vi även lärare och lärarna som deltog i 

intervjun är bara en liten del av lärarkåren i landet och kan inte heller anses vara 

representativa för hela landet. 

Man kan också fundera över ordvalet i vår enkät på fråga 1 och 2 där vi har skrivit 

”problemslösningsövningar i matematik” och vi borde kanske ha förtydligat med 

”problemlösningsövningar i matematikundervisningen”. Man kan misstänka att en del elever 
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har uppfattat frågan som en rent allmän fråga om de använde sig av detta i sitt vardagsliv. 

Detta kan också vara en anledning till de olika resultaten vi har fått både mellan elever och 

mellan elever och lärare.

6.3 Framtida forskning

När den nya gymnasieförordningen träder i kraft kan man tänka sig att nya frågeställningar 

kommer att uppstå. Det kan till exempel beröra huruvida de fem matematiska förmågorna 

som är tänkta att vara grund för betygssättning har förändrat lärarnas sätt att undervisa, både 

på gymnasiet och på grundskolan. Frågeställningarna kan även beröra hur lärarna går till väga 

för att bedöma, som en av våra intervjuade lärare funderade över, hur en elev kvalitativt och 

kritiskt bedömer sina egna valda metoder för lösandet av ett problem.

Som undervisande lärare misstänker vi att undervisningen bör förändras med den nya 

gymnasieförordningen, men våra intervjuade lärare tror inte själv att de kommer att behöva 

förändra sitt sätt att undervisa. Detta skulle vara intressant att undersöka inom en treårsperiod 

efter GY-07 har börjat användas. I samband med detta skulle man också kunna tänka sig att 

undersöka om den nya gymnasieförordningen faktiskt har påverkat undervisningen på 

grundskolan. Kommer kraven från gymnasiet att genomsyra grundskolans undervisning trots 

att lärarna idag inte tror att detta kommer att bli fallet?
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Bilaga 1 – Lärarintervju

1. Vad innebär problemlösning för dig som lärare?

2. Hur ofta arbetar ni med problemlösningsövningar i matematik enskilt i dina 
mattegrupper?

3. Hur ofta arbetar ni med problemlösningsövningar i matematik i grupp i dina 
mattegrupper?

4. Vad tror/tycker du är fördelen respektive nackdelen med att arbeta mycket med 
problemlösning?

5. I gy-07 kommer problemlösning att ingå som ett kriterium för betygssättning 
enligt:

”Problem och modellering 
Bedömningen gäller elevens förmåga att analysera, välja metod och lösa matematiska problem, med och 
utan tekniska hjälpmedel. I bedömningen ingår även elevens förmåga att kritiskt värdera valda metoder 
och resultat samt att tolka, utforma och värdera matematiska modeller för olika situationer. Vidare gäller 
bedömningen elevens förmåga att formulera egna matematiska problem.”

a, Kommer detta att påverka ditt sätt att undervisa?

b, I så fall hur?

6. Hur går du tillväga när du använder dig av problemlösning i undervisningen? T ex 
använder du färdiga uppgifter från boken, låter du eleverna redovisa fritt, etc?

7. Tycker du att boken är ett bra hjälpmedel vid problemlösning?

8. Övriga kommentarer.
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Bilaga 2 – Elevenkät

Åk 7____ Åk 9____ Ma B____

1. Hur ofta arbetar ni med problemlösningsövningar i matematik enskilt

1 ggr / vecka____ 1ggr / månad ____ någon ggr / termin____ aldrig____

annat alternativ, nämligen___________________________________

2. Hur ofta arbetar ni med problemlösningsövningar i matematik i grupp

1 ggr / vecka____ 1ggr / månad ____ någon ggr / termin____ aldrig____

annat alternativ, nämligen___________________________________

Om ni aldrig arbetar med problemlösning kan du hoppa till fråga 10.

instämmer instämmer delvis instämmer inte alls

3. Jag tycker det är roligt 
med problemlösningsövningar

4. Jag skulle vilja arbeta mer med
problemlösningsövningar

5. Jag tycker jag lär mig bra när vi 
arbetar med problemlösning.

6. Jag har nytta av det jag lär mig
när vi arbetar med problemlösning
i andra sammanhang än matematik

7. Jag tycker att läroboken är ett bra hjälp-
medel vid problemlösning

8. Jag tycker att läroboken/läraren styr mitt
eget tänkande vid problemlösning

9. Jag tycker att jag har en bra struktur i mitt
arbetssätt när jag arbetar med problem-
lösning

10. Vad tror/tycker du är fördelen respektive nackdelen med att arbeta mycket med problemlösning?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

11. Vilka är dina starka sidor/vad är du bra på när du arbetar med problemlösning

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Bilaga 3 – Sammanställning av elevenkäten

Fråga 1 åk 7 åk 9 MaB
1ggr/v 34,9% 13,9% 21,0%
1 ggr/mån 44,2% 30,6% 18,4%
någon ggr/termin 20,9% 55,5% 42,1%

aldrig 18,4%

Fråga 2 åk 7 åk 9 MaB
1ggr/v 58,1% 2,8% 13,2%
1 ggr/mån 37,2% 25,0% 31,6%
någon ggr/termin 4,7% 58,3% 50,0%

aldrig 13,9% 5,3%

Fråga 3
instämmer 34,9% 33,3% 69,4%
instämmer delvis 53,5% 52,8% 27,8%

instämmer inte alls 11,6% 13,9% 2,8%

Fråga 4
instämmer 18,6% 38,9% 69,4%
instämmer delvis 48,8% 41,7% 25,0%

instämmer inte alls 32,6% 19,4% 5,6%

Fråga 5
instämmer 23,3% 27,8% 77,8%
instämmer delvis 67,4% 69,4% 16,7%

instämmer inte alls 9,3% 2,8% 5,6%

Fråga 6
instämmer 37,2% 38,9% 47,2%
instämmer delvis 62,8% 55,6% 44,4%

instämmer inte alls 5,5% 8,3%

Fråga 7
instämmer 34,9% 8,3% 2,8%
instämmer delvis 44,2% 52,8% 16,7%

instämmer inte alls 20,9% 38,9% 80,6%

Fråga 8
instämmer 11,1% 5,6%
instämmer delvis 81,4% 63,9% 38,9%
instämmer inte alls 18,6% 25,0% 52,8%

vet ej 2,8%

Fråga 9
instämmer 39,5% 25,0% 13,9%
instämmer delvis 60,5% 66,7% 77,8%
instämmer inte alls 8,3% 5,6%

vet ej 2,8%
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Fråga 10

Fördelar

Tänka logiskt, tänka på olika sätt, 
hjärngympa 13,0% 30,6% 57,9%
Lär av andra 15,8%
Ökad förståelse, lär sig mer 11,1% 16,7% 13,2%
Roligt/varierande 13,0% 13,9% 13,2%
Jobba i grupp 2,2% 10,5%
Vardagsmatematik 13,9% 10,5%
Bra diskussioner 7,9%

Räkna på annat sätt än i boken 2,6%
Bättre ensam/ självständigt 2,8% 2,6%
Utmanande 11,1%
Ser sammanhang bättre 2,2% 5,6%
Friare 2,2%

Nackdelar

Tar tid, hinner inte med det man ska 
i boken 16,7% 15,8%

Lär sig inte så mycket formler och 
regler 15,8%

Svårt att arbeta i grupp, vissa 
dominerar 2,8% 13,2%
Svårt att förstå 32,6% 5,6% 5,3%
Svårt att hålla reda på allt 6,5% 2,6%
Saknar verklighetsanknytning 2,6%
Tråkigt 21,7% 5,6%
Jobbigt 13,0%
Lär sig mindre 4,3%

Passar inte alla 5,6%

Fråga 11
Jobba i grupp/samarbeta 8,7% 10,5%
Formulera sig väl 2,6%
Tänka logiskt 13,9% 28,9%
Komma med förslag 2,2% 13,9% 10,5%
Finna samband och lösningar 13,2%
Ifrågasätta 2,6%
Vet ej 39,1% 44,4% 21,1%
Förstå vad det frågas efter 4,3%
Huvudräkning 4,3%
Bra på olika saker 15,2% 11,1%

Arbeta med andra metoder än de 
kapitlet tar upp 2,8%

Att börja om med nya ögon när man 
kört fast 5,6%
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