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Sammanfattning 

Problemlösning kan beskrivas på olika sätt och ges olika betydelser. Problemlösning är en viktig 

del av matematiken och matematikämnet i skolan. Ordet har positiva konnotationer. Det ses som 

viktigt, eftersträvansvärt och önskvärt att kunna lösa problem. Varför är det så och vilken substans 

har ordet problemlösning? Genom att tolka vad som sägs och hur det diskuteras kring och skrivs 

om problemlösning kan ordet ges andra innebörder än bara det sagda eller skrivna. I denna uppsats 

synliggör jag och ger exempel på olika sätt att se på och beskriva området problemlösning i 

matematikämnet i grundskolan. Jag synliggör också vilka spår av lärandeteorier jag kan se i 

beskrivningarna av problemlösning. Studien bygger på litteraturstudier. Undersökningsmaterialet är 

litteratur inom matematikämnets didaktik och läromedel i matematik i grundskolan.  
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Kapitel 1 Inledning 
Kan vi få leka idag med! Så sa niorna lektionen efter att vi hade arbetat med problemlösning. Jag 

var nyexaminerad lärare och var fullmatad med hur viktigt det är att arbeta med problemlösning. 

När niorna tyckte att det bara var lek reagerade jag med motstridiga känslor. Visserligen tyckte jag 

att det var bra att de uppenbarligen tyckte att det var roligt men jag blev också förskräckt över att de 

kanske hade rätt. Om det nu bara var lek så kanske det inte var riktig matematik. Jag har inte tänkt 

på denna händelse på flera år men när ämnet nu aktualiserades för mig kom minnet av händelsen 

tillbaka. Det är intressant att fundera både på varför eleverna reagerade som de gjorde, men även 

över min egen reaktion. 

Man kan också fråga sig vad det var eleverna gjorde när de arbetade med problemlösning under den 

här lektionen. Det som eleverna uppfattade som en lek och jag menade var arbete med 

problemlösning var att de arbetade problemlösning i grupp. Var och en i gruppen fick kort med 

olika information på som behövdes för att gruppen tillsammans skulle kunna lösa problemet. För att 

gruppen skulle kunna lösa problemet behövdes all den information som fanns på de olika korten. 

Jag tror att anledningen till att de uppfattade detta mer som lek än vanlig lektioner är att de under de 

vanliga lektionerna mer var vana vid att arbeta enskilt i matteboken. Det kan också handla om typen 

av problem som de arbetade med. Dessa skilde sig också till stor del från de problem som fanns i 

matteboken. För det första var problemen ganska svåra och det krävdes en hel del tankearbete för 

eleverna för att lösa problemen. Det var inte heller uppenbart från början hur problemen skulle 

lösas. Detta var en skillnad från de problemuppgifter som fanns i matteboken. I matteboken 

avslutades ett kapitel om t ex area av ett antal problemuppgifter vilka innehöll areaberäkningar.  

För ett par år sedan läste jag Silwa Claessons bok ”Spår av teorier i praktiken” (2007). Den gjorde 

ett starkt intryck på mig. I sin undersökning följer hon några lärare under en tid. Genom intervjuer 

och observationer undersöker hon, som titeln visar, vilka spår av teorier som kan ses i lärarnas 

praktik. Min uppfattning är att lärare lätt blir uppslukade av praktiken. Man bara gör. 

Arbetssituationen ser ofta ut så att lärare helt enkelt inte hinner eller tar sig tid till att reflektera så 

mycket om vilka teorier som ligger bakom valet av handlingar i klassrummet. Genom att läsa Silwa 

Claessons bok fick jag emellertid upp ögonen för att det går att se i praktiken vilka teorier lärare, 

medvetet eller omedvetet, utgår ifrån. Min tanke, utifrån detta, är att lärare har en yrkesteori att luta 

sig mot, men inte är så vana att synliggöra eller formulera den. Utgångspunkten för mig har alltså 

varit att praktiken går att tolka och förstå med hjälp av kunskaps- och lärandeteoretiska perspektiv. 

Med detta menar jag att praktiken i någon mening också är teoretisk på så sätt att praktiken, 

medvetet eller omedvetet, tar stöd i teorin. 

När jag skulle välja ett ämne för att skriva uppsats kring blev det självklart för mig att istället för att 

titta på görandet i skolan titta på teorierna bakom görandet. Eftersom jag är matematiklärare kom 

mitt fokus att ligga på matematikämnet. Jag ville se vilka teorier som ligger bakom formulerandet 

av matematikämnets didaktik. Jag ville också titta på hur teorierna syntes i lärarhandledningarna till 

läromedel i matematik i grundskolan. Detta för att göra ett försök till att koppla ihop teorierna med 

en del av görandet i skolan. 

Min första frågeställning blev därför vad är matematikdidaktik? Det visade sig ganska snart att 

denna frågeställning var alltför bred och jag snävade ner den till att handla om ett moment inom 

matematiken, nämligen problemlösning. När jag började läsa böcker om matematikdidaktik insåg 

jag ganska snabbt att många av författarna betonade problemlösning som viktigt i 
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matematikundervisningen och för elevens lärande och kunnande i matematik. Många böcker i 

matematikdidaktik har avsnitt som handlar om problemlösning. Alla verkar således rörande överens 

om att problemlösning är viktig i skolan. Ordet har positiva konnotationer. Det ses som viktigt, 

eftersträvansvärt och önskvärt att kunna lösa problem. Varför är det så och vilken substans har 

ordet problemlösning? Genom att tolka vad som sägs och hur det diskuteras kring och skrivs om 

problemlösning kan ordet ges andra innebörder än bara det sagda eller skrivna. Området 

problemlösning kan betraktas på flera olika sätt. Det kan betraktas som ett moment av matematiken 

som kräver vissa kunskaper och tekniker för att utföras. Det kan också betraktas från ett annat 

synsätt där man försöker se hur olika kunskapsteorier och synsätt på skolan i allmänhet får 

konsekvenser för beskrivningen av hur undervisningen i problemlösning bör gå till. I min uppsats 

har jag använt mig av det senare synsättet när jag har betraktat problemlösning. 

Jag började söka efter en betydelse av problemlösning inom matematikens område. Med andra ord 

sökte jag efter betydelsen av påståendet: Problemlösning är…., d.v.s. någon förklaring eller 

definition av vad problemlösning innebär. Jag ställde mig frågor som; Är en uppgift av typen ”Två 

män gräver ett dike på en halvtimme. Hur lång tid tar det för fyra män att gräva ett dike?” 

problemlösning? Kan 1 + _ = 5 betraktas som ett problem? Det visade sig ganska snart svårt att 

hitta någon sådan beskrivning eller förklaring. Istället hittade jag många påståenden av typen: …… 

är problemlösning, d.v.s. beskrivningar av innehållet i problemlösning, exempelvis: Att arbeta med 

verklighetsnära problem är problemlösning. Sådana påståenden leder ofta till beskrivningar av 

problemlösning som de handlingar som utförs för att lösa ett problem. Vad författarna sedan 

beskriver är vilka dessa handlingar är och hur undervisningen bör organiseras för att möjliggöra 

dessa handlingar. Jag har i min uppsats intresserat mig för att undersöka och synliggöra olika sätt 

att beskriva området problemlösning i matematik. Jag vill inte värdera dessa olika sätt i bra eller 

dåliga utan försöker istället se vilken betydelse olikheterna får i förhållande till problemlösning. Jag 

kommer inte i min uppsats att ge några svar på frågan om vad problemlösning är. Istället kommer 

jag att visa på olika sätt att se på problemlösning ur olika perspektiv. 

Min erfarenhet är att läromedel i matematik har en mycket stark ställning i grundskolan idag. Efter 

en genomgång av något av den forskning som finns kring detta visade det sig också att även denna 

forskning menar att läromedlens ställning är stark, och då särskilt stark i ämnet matematik. Jag har 

många gånger undrat över varför lärare förlitar sig i så hög grad på ett läromedel som många lärare 

gör på läromedel i matematik. Det är svårt att tänka sig ett annat ämne i grundskolans tidigare år 

som är så styrt till både innehåll och arbetssätt av läromedel. Mot denna bakgrund blev det 

intressant för mig att förutom litteratur i matematikämnets didaktik också titta på hur 

problemlösning beskrivs i lärarhandledningar till läromedel i matematik riktat till grundskolans 

tidigare år.  

Jag har i den delen av min uppsats som behandlar litteraturen i matematikämnets didaktik använt 

mig av den uppsats som jag skrev på B-nivå. 

Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att synliggöra och ge exempel på olika sätt att se på och beskriva 

området problemlösning i matematikämnet i grundskolan. Jag vill också synliggöra vilka spår av 

lärandeteorier jag kan se i beskrivningarna av problemlösning. Undersökningsmaterialet är litteratur 

inom matematikämnets didaktik och läromedel i matematik i grundskolan.  

Frågeställningarna är;  
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 Hur beskrivs problemlösning i matematikdidaktisk litteratur? 

 Vilka olikheter och likheter kan man se i dessa beskrivningar? 

 Hur beskrivs problemlösning i läromedel? 

 Vilka olikheter och likheter kan man se i dessa beskrivningar? 

 Hur syns spår av lärandeteorier i beskrivningarna av problemlösning? 
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Kapitel 2 Bakgrund 
I detta kapitel börjar jag med att ge en beskrivning av hur problemlösning går till om man ser till de 

intellektuella processer som tas i anspråk när en person löser ett problem. Sedan följer kapitlets 

övriga tre delar. Den första delen ger en bakgrund till vad som kan betraktas som ett matematiskt 

problem samt hur området problemlösning beskrivs i kursplanen i matematik för grundskolan. 

Nästa del behandlar läromedlens ställning i matematikundervisningen. Sista delen ger en 

beskrivning av några lärandeteoretiska perspektiv. 

I min beskrivning av området problemlösning kommer jag främst att ha fokus på den aspekt av 

problemlösning som berör dess intellektuella sida. Förenklat uttrycker jag det som att jag har 

inriktat mig mest på vad som är skrivet om det som händer i elevens huvud och inte med elevens 

känslor. Mycket har självklart också skrivits om vad som mer är kopplat till elevens känslor d.v.s. 

den affektiva eller emotionella aspekten av problemlösning. I denna uppsats nöjer jag mig dock 

med att konstatera att många av författarna t ex Ahlberg och Grevholm också beskriver vikten av 

att ta hänsyn till elevens motivation, självkänsla och att problemlösning skall vara roligt. 

Hur går problemlösning till? 
Jag kommer här att mycket kortfattat beskriva de intellektuella processer som tas i anspråk vid 

problemlösning. Annorlunda uttryckt kommer jag här att beskriva vad problemlösning kan anses 

vara och hur den går till enbart betraktat som rent kognitiva processer. Dessa processer är kartlagda 

inom den kognitiva psykologin (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 299). Processerna är i 

grunden linjära och bygger på varandra. De utmärks av ett dynamiskt och fortskridande förlopp. En 

bestämd delprocess upprepas tills ett nöjaktigt resultat har uppnåtts. ”En fråga ställs. Ett svar ges. 

Ett resultat nås.” (ibid.) Detta ses som den kognitiva grundmekanismen i problemlösning. Enligt 

Wyndhamn finns det fyra grundläggande steg i problemlösningsprocessen. Där varje steg följer 

naturligt på det föregående. 

 Bestämning av vad som är givet 

 Fastställande av målet 

 Utformande av en väg som leder till målet 

 Utförande av nödvändiga beräkningar för lösningen (ibid.). 

Ett något annat sätt att beskriva de grundläggande stegen i problemlösning visas i boken 

Problemlösning. Stegen är annorlunda uttryckta men beskriver förutom det sista steget nedan i stort 

sätt samma sak. Det sista steget nedan är utvärdering vilket inte finns med i stegen ovan. 

 Förståelse 

 Planering 

 Genomförande 

 Utvärdering (Eriksson 1991, s 103) 

De ovan beskrivna processerna sägs av författarna gälla för problemlösning i allmänhet. Mitt fokus 

i den här uppsatsen har varit att titta på problemlösning inom matematikämnet i grundskolan. När 

jag fortsättningsvis skriver problemlösning menar jag följaktligen problemlösning i matematik i 

grundskolan. 
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Matematik och problemlösning 

Jag kommer i denna del att ge en beskrivning av vad som kan ses som ett matematiskt problem. 

Vidare ger jag en bild av hur problemlösning tas upp i kursplanen i matematik för grundskolan samt 

vilka mål som berör problemlösning i kursplanen.  

Vad är ett matematiskt problem? 

Vad som menas vara ett matematiskt problem skiljer sig från den vardagliga betydelsen. 

Traditionellt har problem ofta beskrivits som en matematisk uppgift som ska lösas (Björkqvist 

2001, s. 118). Uppgiften är då kopplad till en särskild lösningsmetod eller ett särskilt matematiskt 

område som skall tränas. Synonymt med problem används ord som lästal eller benämnda uppgifter 

(ibid.). Ofta är det antingen givet från början vilket räknesätt som skall användas eller så lotsas 

eleven av texten. Addition framställs ofta som en situation som innebär en ökning, det kommer fler 

eller man får någonting. Ex. Tre barn gungade på skolans gungor. Det kommer två barn till som vill 

gunga. Hur många barn gungar nu? 

Numer möter vi vanligen en tolkning av vad ett matematiskt problem är som är mer relaterat till 

individen och alltså mer relativ till sin karaktär (ibid.). Problemet är fortfarande en matematisk 

uppgift som ska lösas men med tillägget att det från början ska vara oklart för eleven vilken 

lösningsmetod som ska användas. Ahlberg menar t.ex. att ”det är relationen mellan eleven och 

uppgiften som avgör om uppgiften är ett genuint problem” (Ahlberg 1995, s 56). Vad som är ett 

problem skiljer sig alltså åt från individ till individ. Det betyder att uppgiften ovan kan beskrivas 

som problem även med denna tolkning. Det som är avgörande är om eleven vet hur problemet ska 

lösas eller inte. Det som är ett problem för en elev behöver med andra ord inte vara det för en 

annan. Det kan uttryckas som att eleven inte ska veta lösningen med en gång utan behöver ta sig 

förbi någon form av hinder för att lösa problemet. En variant av detta kan vara att allt som eleven 

inte vet hur den ska lösa skulle kunna vara ett problem. Vilket ger att 43+ 11 skulle kunna vara ett 

problem för en elev som inte vet hur han ska bära sig åt för att lösa detta.  

Som ett sätt att kategorisera olika typer av problem använder sig författarna av olika indelningar. 

En del beskriver problem som rika problem eller öppna problem och menar då problem som inte 

har en given lösning. Problem som kan lösas på olika sätt bidrar till individualisering och leder till 

nya frågor och problemställningar (Aasa 1995, s 112). 

Det finns alltså inte någon egentlig definition av vad som kan betraktas som ett matematiskt 

problem. Wyndhamn ger sig på ett försök att i en enkel formulering definiera problemlösning: ”en 

relation mellan något som är bekant och något som är obekant” (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 

2000, s. 286). 

Problemlösning i kursplanen i matematik  

Som vi kommer att se nedan tas problemlösning upp som en viktig del i den nuvarande kursplanen i 

matematik för grundskolan. Problemlösning beskrivs i kommentarmaterialet till kursplanen som det 

karakteristiska för matematikämnet (Skolverket 1997). Många didaktiker inom matematiken t.ex. 

Ole Björkqvist frågar sig om problemlösning är matematikens kärna. Med stöd av läroplaner i olika 

länder menar han att det i dessa kan ses en betoning av problemlösning (Björkqvist 2001, s. 116). I 

Sverige är det främst i och med Lgr 80 som problemlösning börjar diskuteras. Där tidigare 

läroplaner har använt begrepp som tillämpningsuppgifter ses i Lgr 80 istället begrepp som problem 

och problemlösning (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s.41). 
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I kommentarmaterialet till kursplanen sägs utvecklandet av problemlösningsförmågan vara själva 

syftet med matematikundervisningen. Problemlösning ses också som ett viktigt medel för att 

utveckla det matematiska tänkandet. Genom problemlösning kan eleven utveckla matematiska 

idéer, inse värdet av det matematiska språket, utveckla och förstå logiska resonemang. 

Undervisningen ska förbereda eleven för att lösa problem i verkligheten (Skolverket 1997). 

På detta sätt beskrivs problemlösning i kursplanen i matematik för grundskolan.  

Den [matematiken] ska också ge eleven möjlighet att upptäcka värden i matematiska mönster, 

former och samband samt uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå 

och lösa problem. 

Utbildningen i matematik ska 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).  

Detta är de mål i kursplanen som berör problemlösning;  

Mål att sträva mot  

Skolan ska 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 (ibid., s. 26). 

 

Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret 

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

undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt samt 

uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet (ibid., 28) 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

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

hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö (ibid., s. 29). 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven ska ha förvärvar 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. (ibid., s. 30) 

Vi kan alltså se att problemlösning tas upp som ett viktigt område i kursplanen i matematik. 

Problemlösning finns med i beskrivningarna kring ämnets karaktär. Det finns också både 

strävansmål och uppnåendemål i år 3, 5 och nio som handlar om problemlösning. 

Läromedel i skolan 

Det tycks inte, enligt Englund (2006), finnas någon egentlig definition av vad som betraktas som 

läromedel. Läromedel kan t ex beskrivas i vid bemärkelse som de verktyg vilka lärare och/eller 

elever använder sig av för att nå ett särskilt mål. Verktygen kan vara läroböcker, tidningar, datorer, 
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tv-program m.m.. Det är då intentionen, i det här fallet elevernas måluppfyllelse, bakom 

användandet som medför att något anses eller inte anses vara ett läromedel. (Englund 2006) I denna 

uppsats har jag dock valt att se på läromedel i en betydligt snävare bemärkelse. Jag har valt att 

enbart titta på läroböcker i matematik samt lärarhandledningarna till dessa. Jag ser lärobokens 

texter som symbolisk kommunikation, texter som erbjuder en gemensam mening, med andra ord 

som en del av den interaktion med omvärlden via symboler som vi alla dagligen deltar i.  

Läromedel i matematikundervisning 

Att läromedel i hög grad används som grund för matematikundervisningen kan vi se i den analys av 

resultaten i TIMSS som Bentley har gjort (Skolverket 2008). Den lärarenkät som han har analyserat 

visar att 95% av lärarna som deltog i enkäten använde läroboken som grund för undervisningen i 

matematik. Två rapporter från Skolverket, Lusten att lära – med fokus på matematiken (Skolverket 

(2003a)) och Att lyfta matematiken (SOU 2004:97), behandlar läromedels påverkan på 

matematikundervisningen i Sverige. Båda rapporterna ger uttryck för att matematikundervisningen 

till stor del är styrd av läromedel. Skrifterna använder sig av uttryck som att 

matematikundervisningen är läromedelsberoende vilket signalerar att undervisningen inte bara tar 

stöd i läromedel utan helt och hållet styrs av det (SOU 2004:97, s. 130). Man menar i rapporterna 

att problemet inte ligger i läroboken i sig utan i användandet av denna (SOU 2004:97 s. 58, 

Skolverket 2003a, s. 17.).  

En annan rapport av Boel Englund (Englund 2006) ger delvis samma bild av läromedlets roll i 

skolan. Enligt Englund har läromedel i skolan en stark ställning som riktningsgivare för 

undervisningen. Läromedel styr till stor del vilket innehåll som tas upp, hur målen konkretiseras 

och att hålla eleverna sysselsatta (ibid., s. 26). Englund menar också att läromedlets inverkan tycks 

vara störst i de mest strukturerade ämnena där delar av ämnesstoffet till stor del bygger på varandra 

som till exempel inom matematiken. I dessa ämnen används läroboken mest och inom flest 

områden. Detsamma visar Johansson (2006, s. 125) med hänvisning till Sosniak och Stodolsky 

(1993). De visar vidare att lärare använder läromedel på olika sätt i olika ämnen (Johansson 2006, s. 

125).  

Vi kan alltså konstatera att läromedlet har en stark roll i matematikundervisningen. Men även att 

det finns en skillnad i hur lärare använder sig av läromedel. Englund (Englund 2006, s. 21) refererar 

till Zahorik (1991) som visar på lärares olika undervisningsstilar i förhållande till läroböcker. 

Zahorik finner också att den faktor som ligger bakom hur lärarna använder sig av läroboken är 

lärarnas pedagogiska grundsyn eller ideologi. Detsamma menar Gunilla Svingby (1982) och Ann-

Christine Julin Svensson (2000) enligt Englund (2006, s. 21). Det visar med andra ord att det 

framförallt är lärartypen eller lärarstilen som avgör hur läroboken används, inte boken i sig. Val av 

lärobok behöver inte säga någonting om hur den används eller påverkar det som sker i 

klassrummet. Men det är min uppfattning att valet av lärobok kan säga någonting om vad läraren 

anser vara viktigt i undervisningen, d v s urvalet av ämnesstoff men också vad som väljs bort. Detta 

visar också Johansson i den forskningsöversikt som hon har gjort. Med hänvisning till bl. a. 

Freeman och Porter, Reys, Reys, Lapan, Holliday och Wasman menar Johansson att det är mer 

sannolikt att lärare presenterar områden som läroboken tar upp och troligtvis inte tar upp områden 

som inte finns med i läromedlet. Läromedlet påverkar också hur läraren väljer att ta upp området. 

Läromedlet påverkar alltså både vad som tas upp men också hur området tas upp. Läromedlet kan 

sägas definiera matematikundervisningen (Johansson 2006, s 83).  
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Vi kan alltså se att läroboken i matematik till stor del verkar definiera matematikundervisningens 

innehåll och även hur innehållet tas upp. Johansson refererar till Selander & Skjelbred (2004) vilka 

mar att läroböcker också implicit är färgade av teorier om lärande. Som exempel på detta menar de 

att läroböcker som fokuserar på att komma till ett rätt svar stämmer överens med behavioristiska 

idéer medan läroböcker som fokuserar på elevens erfarenheter, diskussion och samarbete stämmer 

överens med ett sociokulturellt perspektiv. (Johansson 2006) 

Problemlösning i ett lärandeteoretiskt 

perspektiv 
Jag vill med detta kapitel ge en överblick över några teorier om lärande. Jag har använt mig dessa 

teorier i min analys av litteraturen. Jag vill där försöka se i vilken mån man kan se spår av de 

tankemönster som beskrivs i teorierna också i beskrivningarna av problemlösning den undersökta 

litteraturen (matematikdidaktisk litteratur och läromedel i grundskolan). De teorier som jag 

beskriver är behaviorism, kognitivism, konstruktivism samt ett sociokulturellt perspektiv/synsätt.  

Teorier kan ses som förklaringsmodeller till eller bilder av hur verkligheten är beskaffad. Dessa 

bygger på antaganden om människan och kunskapen. (Ahlberg 1995, ss 18) Hur man beskriver vad 

matematisk problemlösning innebär och hur ett problem ska vara formulerat eller beskaffat blir 

enligt min mening olika beroende på de antaganden om människans tänkande och hur kunskapen är 

beskaffad som ligger bakom.  

Framställningen kan ses som en historisk beskrivning från behaviorism till ett sociokulturellt 

synsätt. Men risken är då att man ser varje teori för sig själv och därmed avslutad i och med att 

nästa teori träder in på banan. Jag vill istället se det som att det finns spår av olika teorier i 

diskussionen kring problemlösning. 

Behaviorismen 

Behaviorismen intresserar sig för mätbara data som ska kunna isoleras och observeras så att dessa 

sedan kan beskrivas helt objektivt. (ibid., s. 23) Det som i första hand är intressant inom 

behaviorismen är att iaktta individens beteende (behavior) och förändringar i detta beteende. 

Tänkandet, eller individens mentala processer blir då egentligen inte intressant eftersom fokus 

ligger på individens beteende. Man kan se det som att människans själsliga förmågor ligger i en 

svart låda vars lock det är ointressant att öppna (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 79). 

Behaviorismen ser på kunskap som någonting som finns utanför individen. En sanning som finns 

”därute” och är möjlig att hämta och förstå på ett objektivt sätt. Kunskapen förändras inte beroende 

på kontext eller vilka människor som ingår i kontexten. Kunskapen ses som något universellt, givet, 

absolut, sant och en exakt avbild av verkligheten (Palmer 2005, s. 23). 

Att lära sig någonting handlar inom detta tankesätt om en anpassning av beteendet till någonting 

nytt (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 77). Det som initierar denna anpassning är någon 

form av stimuli. Resultatet eller konsekvensen av förändringen avgör om förändringen blir 

bestående eller inte. Om individen uppfattar konsekvensen som positiv (rätt svar, beröm, och så 

vidare) verkar stimuli förstärkande på individens beteende och beteendet införlivas i 

beteenderepetoaren (ibid., s. 78). Eleven blir i lärandet en passiv mottagare av kunskap. Enträgen 

övning eller drill med successiva förstärkningar gör att uppsatta mål nås.  

I skolans matematikundervisning kan det ses som att exempelvis lärobokens övningsuppgifter har 

funktionen av stimuli. Eleven reagerar då på dessa och räknar ut ett svar. När svaret sedan 

kontrolleras mot ett facit av något slag – kanske lärobokens facit, en nick av läraren, en jämförelse 
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med en kamrats svar eller något annat kan elevens beteende förstärkas (Wyndhamn, Riesbeck, 

Schoultz 2000, s. 78).  

Lärandeperspektivet blir ”Först måste man kunna….sedan kan man bygga på med”(ibid., s 78). En 

viktig princip är att gå framåt i lagom avpassade små steg och lärande genom upprepning. 

Förstärkning är viktigt för att beteendet/inlärningen skall vara bestående. Valet av lämpliga 

uppgifter blir också viktigt. Uppgiften måste analyseras noggrant för att kriterierna skall vara 

uppfyllda så att inlärning sker.  

Kognitivism 

Kognitivismen kan ses som en reaktion på behaviorismen. Där behaviorismen inte är intresserad av 

människans tänkande vill istället kognitivismen glänta på locket till lådan för att se vad som finns 

inuti människan (ibid., s. 79). Här studeras hur individen bemöter och processar stimuli till skillnad 

från behaviorismen som studerar hur individens beteende påverkas av stimuli. Det som studeras är 

då hur individer varseblir, tolkar, analyserar och lagrar den information som de mottar (ibid., s. 80). 

Kunskap ses liksom inom behaviorismen som given och absolut. ”Det som finns ’därute’ och får en 

motsvarighet ’därinne’. ” (ibid., s. 87). Kognitivismen använder sig i beskrivningen av hur 

människan bearbetar information av datorn som metafor. Med hjälp av denna metafor beskriver 

man hur minnet fungerar och konstruerar modeller för det mänskliga tänkandet (Ahlberg 1995, s. 

27).  

Inom matematiken har idéerna om minnets strukturering blivit viktiga (ibid.). Med detta menas en 

uppdelning mellan arbetsminnet (korttidsminne) och långtidsminnet. I arbetsminnet sker det mesta 

av det kognitiva handlandet. Information från sinnena tas in och bearbetas på olika sätt. 

Informationen lagras sedan i långtidsminnet. Arbetsminnets kapacitet är begränsat och därför blir 

det viktigt att kunna hämta lagrad information (t ex multiplikationstabellen) i långtidsminnet 

(Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 84). En övergripande idé är att behandling av information 

eller inlärning ska ske i sekventiella steg för att på så vis få ett fungerande samspel mellan 

arbetsminnet och långtidsminnet (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 86).  

Inom kognitivismen betonats också att en individ uppnår den högsta nivån av intellektuellt 

tänkande när kontakterna mellan tänkandet och ’den verkliga världen’ blir helt formell. Då blir 

handlingar abstrakta begrepp som kan hanteras mentalt och beskrivas formellt (ibid., s. 87). Elevens 

metakognitiva förmåga har betydelse för problemlösningsförmågan. Med metakognition menas 

människans förståelse av det egna tänkandet. Förståelsen innefattar både allmänna kunskaper om 

tänkande och styrning och kontroll av det egna tänkandet (Ahlberg 1995, s. 28). 

Lärande handlar till stor del om att den lärande skall tillägna sig mentala representationer av 

händelser och företeelser i omgivningen. Viktigt blir också hur dessa representationer administreras 

eller organiseras av den lärande. Inom matematiken har betonandet av effektiva och flexibla sätt att 

kontrollera och administrera tänkandet blivit viktigt (ibid.). För att inte kunskapen ska ses som 

lösryckta fakta måste den tänkas ingå i en organiserad struktur som exempelvis närverk eller 

scheman. Den lärande kan då ses som passiv i förhållande till sin tolkning av verkligheten eller 

kunskapen men aktiv i beslut om att tillämpa detta.  

Konstruktivism 

Bärande i den konstruktivistiska tankeidén är att individen skapar (konstruerar) sin egen kunskap 

(Ahlberg 1995, s. 25). Kunskapen är inte given eller absolut, tvärtom skapas kunskapen av 

individen i mötet med omvärlden. Vi kan således inte uppnå en objektiv sanning även om den 

existerar. Vi kan bara sträva efter att förklara det vi observerar och formulera teorier som stämmer 
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in på det vi observerar (Ahlberg 1995, s. 26). Det finns inom konstruktivismen ett antal olika 

förgreningar, exempelvis radikal konstruktivism och social konstruktivism. Jag kommer här främst 

att beskriva tankegångar framställda av John Dewey och Jean Piaget vilka båda har haft stor 

påverkan på konstruktivismen (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 89). 

Dewey menar att alla kan tänka men att man måste lära sig att kontrollera tänkandet för att på så 

sätt lära sig att tänka rätt. Tanken har en naturlig fallenhet för att ”go astray”, dessutom kan vi 

utveckla dåliga vanor när det gäller tänkandet. Dessa vanor måste brytas så att tänkandet kan hjälpa 

oss bort från rena impulser eller rutinhandlingar (Dewey 1910/1997). Det rätta sättet att tänka är 

enligt Dewey reflective thinking, vilket möjliggör att våra praktiker kan bli medvetna, övervägda 

och meningsfulla. Dewey menar att människors tankeprocess startar när de ställs inför ett problem. 

Genom att vi ställs inför ett problem kan våra tankevanor utmanas och tänkandet utvecklas 

(Arfwedson 1995, s. 7). Problemen bör helst vara av praktisk art och i ett autentiskt sammanhang så 

att tänkandet kopplas till handlandet. Bäst löser vi problem genom social kommunikation.  

Enligt Piaget är förmågan att tänka knutet till kognitiva utvecklingsnivåer eller stadier, vilka i sin 

tur följer den lika lagbundna biologiska utvecklingen (Arfwedson 1992). På så sätt kan man inte 

tänka en tanke som man inte är biologiskt mogen för att tänka. ”Strukturen i tänkandet eller 

kunskapsprocesserna är densamma för alla barn i samma stadium och distinkt olika det tänkande 

som finns på andra stadier.” (Arfwedson 1992, s. 19) Vuxet tänkande är det högsta stadiet av 

tänkande. Den största skillnaden mellan vuxet tänkande och barns tänkande ligger i att barnet 

genom att försöka och misslyckas prövar sig fram genom handling medan den vuxne resonerar sig 

fram till orsakssamband och förklaringar (Beard 1973). Tänkandet utvecklas genom att existerande 

kognitiva strukturer förändras. Detta initieras av en kognitiv konflikt, individens tankestrukturer 

räcker då inte till för att förklara/förstå något skeende i omvärlden. Handlandet är viktigt för 

perceptionen och för utvecklingen av tänkandet menar Piaget. Tankar är att likställa med 

internaliserade handlingar. Piaget betonar vikten av att eleven ställs inför problemställningar i 

undervisningen. Genom att eleven ställs inför fullgoda och autentiska problem stimuleras elevens 

tänkande (ibid.).  

Inom konstruktivismen ses lärande som någonting som skapas eller konstrueras av individen utifrån 

hennes aktiva handlande och erfarenheter. Eleven skapar själv sin kunskap i en aktiv process där 

den leds av pedagogen mot förutbestämda mål. Pedagogen anpassar metoder efter elevens 

kunskapsnivå (Palmer 2005, s. 23). Inlärningen måste enligt Piaget föregås av elevens kognitiva 

utveckling. Man kan inte lära sig någonting som man inte är ”mogen” för att lära sig. 

Undervisningen måste då ställas i relation till elevens utvecklingsnivå (Beard 1973). I 

skolsammanhang konstruerar eleven sin kunskap i aktiviteter som läraren iscensätter. Detta sker 

genom att eleven får tillfälle att upptäcka och undersöka undervisningsinnehållet. Elevens tolkning 

och meningsskapande är avgörande för hur elevens tankemönster utvecklas av aktiviteten 

(Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 92). Verkligt lärande är enligt Dewey kopplat till 

förmågan att handla (av tanken styrd handling), att reflektera över handlingens konsekvenser och 

ompröva handlingens riktning (Sundgren 2005).  

Piaget menar att samarbete är viktigt för den kognitiva utvecklingen. Lika viktigt som samspelet 

med vuxna är samspelet mellan barn. Samarbete ska då helst ske mellan barn på ungefär samma 

kognitiva nivå. På så sätt utmanas elevens tänkande genom att inse att det finns olika sätt att tänka 

och därigenom utvecklas det logiska tänkandet (Scwebel Raph 1973). Genom att konfronteras med 

andra elevers olika uppfattningar eller med vanliga vilseledande uppfattningar kan en elev utsättas 
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för en kognitiv konflikt. Eleven modifierar då sina uppfattningar genom att anpassa sitt 

tankemönster (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 93). Det är också viktigt att läraren får syn 

på elevernas missuppfattningar för att därigenom få insikt i deras föreställningar och 

kunskapsbyggnad (Ahlberg 1995, s. 27). 

Sociokulturellt perspektiv 

I min beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv kommer jag främst att beskriva idéer framförda 

av Lev Vygotsky. Det sociokulturella perspektivet framhäver det ömsesidiga beroendet mellan 

individen och omgivningen. Man kan säga att fokus ligger på människan i världen till skillnad från 

människan och världen (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 98). Häri ligger en skillnad mot 

konstruktivismen vilken gör en tydlig åtskillnad mellan individens konstruktiva aktivitet å ena sidan 

och sociala processer å andra (ibid., s. 96).  

Sambandet mellan individen och omgivningen medieras av kulturella hjälpmedel, verktyg eller 

redskap. Ett sådant verktyg, eller artefakt är språket. Enligt Vygotskij är språket en konstruktion 

som styrs av kulturella och historiska kontexter. Man kan då se språket som ett kollektivt redskap 

lagrat med viktiga delar av samhälleliga erfarenheter. Språket används som kommunikation både 

mellan människor, social kontakt, och inom människor, inre språk ett redskap för tänkande 

(Arfwedson 1995). Vygotskij ser språket inte enbart som ljud utan som det funktionella 

användandet av tecken, t.ex. gester. Språket, menar Vygotskij är föränderligt. Betydelsen av orden 

förändras och utvecklas (Vygotskij 2001). Kunskap ses som kontextuellt skapad i relationer mellan 

människor och i ett språkligt sammanhang (Palmer 2005, s. 25). 

Om man, som Vygotskij, ser kunskapen som kulturellt betingad och därmed relativ, så ger det att 

den kognitiva utvecklingen inte kan vara generell (Arfwedson 1992). Tänkandet utvecklas genom 

kommunikation med andra människor och på så vis också genom språket. Ju mer de personer vi 

samverkar med kan och vet, och ju mer de kommunicerar med oss desto mer utvecklas vårt 

tänkande (Arfwedson 2002). ”Det sociala växelspelet betonas inte enbart för att individen 

konstruerar sina tankar och begrepp genom detta, utan för att det är i interaktionen som de 

psykologiska fenomenen existerar” (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 98). Liksom både 

Dewey och Piaget betonade Vygotskij handlandets vikt för utvecklingen av tänkandet. ”Genom att 

tillverka saker, manipulera saker och fundera över vad som har hänt, genom att ställas inför 

problem skaffar sig barn erfarenheter, som i sin tur utvecklar konsten att tänka.” (Arfwedson 2002, 

s. 55). 

Vygotsky menar, liksom konstruktivisterna, att lärandet är en aktiv process där eleven genom 

handlande och konkreta erfarenheter tillägnar sig kunskap. Eleven konstruerar sin egen kunskap, 

men en social kommunikation och samverkan med andra är nödvändig för att utveckling ska ske 

och kunskapen skapas i en historisk och social kontext i en ständigt pågående process (Arfwedson 

1992). Detta kan ses som att individer och kollektiv tar med sig kunskaper från olika kontexter och 

använder dem i andra sammanhang (Palmer 2005, s 25). Det är i sociala praktiker som lärande 

kommer till stånd. Inte bara för att individen konstruerar sina tankar och begrepp genom detta utan 

också för det är i interaktionen som tankarna och begreppen existerar (Wyndhamn, Riesbeck, 

Schoultz 2000, s. 98).  

God undervisning menar Vygotskij föregår den kognitiva utvecklingen och visar på en dialektisk 

teori om relationen mellan utveckling och undervisning. Han menar att undervisningen ska förhålla 

sig till elevens potentiella utveckling på så vis att undervisningen ska inriktas på det som eleven 

inte ännu klarar själv men har potential att klara. Detta beskriver han som elevens proximala 
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utvecklingszon. ”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det imorgon göra på 

egen hand.” (Lindqvist 1999 s. 271). Dialogen är en viktig aspekt för inlärning enligt Vygotskij. 

Han menar att de högre mentala processerna - perception, uppmärksamhet, minne och tänkande- 

utvecklas socialt i dialog med andra människor. Man kan se kunskap som social och dialogisk och 

(läraren) som en mediator mellan stoffet och eleverna (Lindqvist 1999). Lärarens roll blir att 

organisera den sociala miljön. En miljö där eleven kan vara aktiv och intresserad och där det finns 

möjligheter till aktivt undersökande och handlande. Men också en miljö som stimulerar social 

kommunikation och dialog. 
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Kapitel 3 Metod 
Material och urval 
Denna uppsats är en litteraturstudie av två typer av litteratur. En del av uppsatsen är en studie av 

kurslitteratur i kurser i matematikdidaktik vid lärarutbildningen på Stockholms universitet. En 

annan del är en studie av lärarhandledningarna till tre läromedel i matematik i grundskolan. Nedan 

följer en presentation av den litteratur jag har analyserat samt hur jag gått tillväga när jag gjort 

urvalet av litteratur. 

Matematikdidaktisk litteratur 

I urvalet av litteratur till den del av min studie som behandlar problemlösning i matematikdidaktik 

började jag först söka i bibliotekskatalogen efter problemlösning och matematik. Eftersom det gav 

väldigt många titlar insåg jag att jag var tvungen att begränsa mitt urval. Jag valde då att titta på de 

kurser som fanns i matematikdidaktik på dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm (numera 

Stockholms universitet). En tanke med att välja litteratur från dessa kurser var att det är intressant 

att undersöka den litteratur som blivande lärare läser.  

Mitt urval har varit att hitta texter om problemlösning i kurslitteratur som används i kurser i 

matematikdidaktik. Detta har lett till att de texter vilka jag har analyserat är av varierande längder. 

Från hela böcker om problemlösning till kortare avsnitt i böcker som behandlar 

matematikundervisning. 

Nedan presenteras litteraturen: 

Barn och matematik 

Behandlar problemlösning i grundskolans tidigare åldrar. Författare är Ann Ahlberg. 

Lära matematik 

Boken behandlar grundskolans matematikundervisning. Delar av boken behandlar problemlösning. 

Författare till boken är Jan Unenge, Anita Sandahl och Jan Wyndhamn. 

Matematik från början 

En antologi som behandlar inledande matematikundervisning i förskolan och grundskolan. Här är 

det två författare som skriver om problemlösning, Ann Ahlberg och Ingrid Olsson. 

Matematik ett kommunikationsämne 

En antologi som behandlar grundläggande matematikundervisning i grundskolan. Ett kapitel 

behandlar problemlösning. Här är det främst en inledande text till detta kapitel vilket är 

sammanställd av redaktörerna som jag har tittat på. 

Matematik- ett kärnämne 

En antologi som behandlar grundläggande matematikundervisning i gymnasieskolan. I denna bok 

presenteras inte vilka författare som har skrivit vilka kapitel. Boken har ett stort antal medverkande 

författare. 

Problemlösning 
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En antologi som behandlar området problemlösning i grundskolans matematikundervisning. De 

författare som jag har titta på är, Ann Ahlberg, Rolf Eriksson, Barbro Grevholm, Lennart Skoogh, 

Håkan Johansson, Bengt Ullin, Inger Wistedt, Bengt Johansson och Jan Wyndhamn.  

Läromedel  

I urvalet till den del av min studie som behandlar läromedel i matematik i grundskolan har jag valt 

läromedel som jag uppfattar som vanliga i grundskolan. Eftersom jag mest har arbetat med de tidiga 

årskurserna i grundskolan valde jag att titta på läromedel för dessa årskurser. Jag valde därefter att 

titta på läromedel för år ett eftersom jag såg det som intressant att se vad läromedelsförfattarna 

betraktar som problemlösningens början i grundskolan. Mitt fokus har i första hand inte varit att 

titta på urvalet och utformandet av uppgifter i elevböckerna utan olikheter i beskrivningar av vad 

som anses vara problemlösning. Därför blev det lärarhandledningarna och inte elevböckerna som 

var intressanta för mig. Mitt nästa steg var att titta i lärarhandledningarna till dessa läromedel. Mitt 

urval var då att välja läromedel där problemlösning står beskrivet som ett eget kapitel i 

handledningarna. Detta gjordes bara i tre fall och det är dessa tre jag har valt att titta på i min studie. 

Min tanke med detta var att om problemlösning beskrivs som ett eget kapitel tyder detta på att 

problemlösning ses som viktigt och betydelsefullt. 

Även här är texterna av varierande längd. I Multimatte beskrivs problemlösning i en relativ lång 

text medan de andra två läromedlen har betydligt kortare texter. 

Nedan presenteras läromedlen: 

Matte Mosaik  

Kristina, Roland, Sofia Olstrorpe, Monica Lundberg, Lennart Skoog, Håkan Johansson Liber AB 

(1999) 

Matte Mosaik består av en serie elevböcker samt en pärm med lärarhandledning och 

kopieringsmaterial. Läromedlet riktar sig till år F-3 i grundskolan. Lärarhandledningen beskrivs på 

Libers hemsida som ”En pärm per skolår med utförliga metodanvisningar till varje sida i grundbok 

och läxbok. Där finns även kopieringsunderlag och brev till föräldrarna att skicka hem tillsammans 

med läxboken samt förslag på mål för varje kapitel.”  

Räkna/Räkna/Abakus 

Birgitta Kuijl, Doris Lindberg Liber (1999) 

Räkna/Abakus består av en serie elevböcker, enhetsböcker och temaböcker samt en pärm med 

lärarhandledning och kopieringsmaterial. Läromedlet riktar sig till år F-3 i grundskolan. 

Lärarhandledningen beskrivs på detta sätt på Libers hemsida” Räkna/Abakus har målbeskrivningar 

och kartläggningsblad som gör det lättare att följa elevernas utveckling”  

Multimatte  

Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck, Annika Mårtensson Natur och Kultur (1998) 

Multimatte består av en serie elevböcker samt en pärm med lärarhandledning och 

kopieringsmaterial. Läromedlet riktar sig till år F-3 i grundskolan. Lärarhandledningen beskrivs på 

detta sätt på Natur och Kulturs hemsida ”Lärarpärmen ger teoretisk bakgrund och direkta 

anvisningar kopplade till sidorna i grundböckerna”  
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Jag har dessutom tagit stöd i Anna Palmers D-uppsats som behandlar matematikämnets didaktik. 

Palmer refererar i sin uppsats till boken Problemlösning som metafor och praktik. Genom denna 

referens hittade jag boken som mitt analysverktyg hämtats ifrån.  

Metod 
I en litteraturstudie undersöks tidigare dokumenterad kunskap. En litteraturstudie börjar redan vid 

val och läsning av litteraturen. Grundförutsättningen för en hermeneutisk forskningsmetod är att det 

inte räcker med att läsa texten, den måste tolkas (Hartman 2003). Läsaren sätter in texten i 

meningsfulla sammanhang och tolkar den efter sina egna referensramar. En text kan läsas på olika 

sätt beroende på problemformulering, läsarens förförståelse och förmåga att sätta in texten i ett 

större sammanhang (ibid.). En första läsning av texten ger nya förutsättningar för textförståelsen 

och för det fortsatta arbetet med texten. Den utgör en ny och fördjupad förståelse. Detta brukar 

kallas den hermeneutiska cirkeln (Watt, Boolsen 2007). På så vis har jag i mitt arbete läst och läst 

om texterna. Utifrån läsningarna har jag formulerat mina frågeställningar vilka sedan har förändras 

i och med att jag fått nya förutsättningar för min förståelse av texten. Parallellt med läsningen har 

jag antecknat, sorterat och strukturerat materialet i förhållande till min frågeställning och mitt 

analysverktyg. Jag har med hjälp av detta försökt uppmärksamma motstridigheter och olikheter i 

beskrivningen av området men jag har också försökt att synliggöra likheter i beskrivningarna. 

I min analys av texterna har jag varit intresserad av att analysera och tolka det som sägs och skrivs 

om problemlösning för att på så vis ge ordet andra innebörder än bara det sagda eller skrivna. 

Ämnet problemlösning kan betraktas och beskrivas på olika sätt. För att synliggöra detta har jag 

försökt hitta de diskurser om eller perspektiv på problemlösning som går att identifiera i 

matematikdidaktikisk litteratur. I min analys av de undersökta texterna har jag varit intresserad av 

att analysera och tydliggöra de olika beskrivningar som finns av området problemlösning. Jag 

försöker klarlägga de perspektiv, eller gemensamma förståelseramar som finns inom området. Med 

hjälp av mitt analysverktyg har jag hittat mönster i beskrivningarna som jag ser som olika 

perspektiv på problemlösning. Jag menar med detta att ett sätt att beskriva problemlösning skulle 

kunna ses som ett perspektiv på problemlösning.  

Efter att inledningsvis ha formulerat mitt problemområde och gjort urval av texterna som skulle 

analyseras gjorde jag en första genomläsning av texterna. Efter de första genomläsningarna kunde 

jag hitta mönster i texterna vilka gjorde att jag till viss del fick förändra mina frågeställningar. När 

jag så här långt in i mitt arbete insåg att jag behövde strukturera mitt arbete med att hitta likheter 

och skillnader i texterna ytterligare arbetade jag fram det analysverktyg som jag har använt mig av 

vid analysen av texterna. Jag har där använt mig av det schema för analys av problemlösning som 

tagits fram av Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) och reviderat detta så att det passade mitt 

arbete bättre 
1
. Revideringen av verktyget och läsningarna pågick parallellt så att verktyget 

förändrades under läsningarna. Detta gick till så att jag kodade texterna utifrån de olika aspekter 

som jag har lyft fram i analysverktyget för att på så vis kategorisera dem i enlighet med verktyget. 

Samtidigt kom det fram andra aspekter i mina läsningar så att jag på så vis var tvungen att lägga till 

eller förändra mina ursprungliga aspekter. Efter dessa läsningar analyserade jag texterna och ställde 

samman analyserna till en helhet. 

Jag vill också betona att de läsningar som jag har gjort är just mina. Det är fullt möjligt och till och 

med troligt att någon annan hade läst litteraturen på ett annat sätt och valt att lyfta fram andra saker.  

                                                     
1 För beskrivning av analysverktyget se kap. 4 Ett analysverktyg 
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Kapitel 4 Ett analysverktyg 

I detta kapitel presenterar jag det analysredskap som jag har tagit hjälp av i mina läsningar av 

litteraturen. Först presenteras verktyget som det presenteras i rapporten Problemlösning som 

metafor och praktik (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000). Därefter presenterar jag min tolkning 

av verktyget. 

I min översikt av den undersökta litteraturen kring problemlösning i matematik har jag tagit hjälp 

av en ”karta över landskapet problemlösning” som tagits fram av Wyndhamn, Riesbeck och 

Schoultz (2000). En del av denna kartläggning är ett schema för analys av problemlösning. Jag gör i 

mina läsningar en bearbetning och analys av den undersökta litteraturen med hjälp av nämnda 

schema. För att tydliggöra schemat och underlätta läsningen av min uppsats har jag namngett de 

olika fält som kommer att presenteras nedan. Beskrivningen av fälten är gjord i enlighet med 

författarnas beskrivning. Namnen på fälten är dock min konstruktion. 

I rapporten Problemlösning som metafor och praktik presenterar Wyndhamn m.fl. ett 

forskningsprojekt där undersökningsämnet är termen problemlösning i ämnena matematik och 

teknik i grundskolan. Projektet är uppbyggt kring ett antal olika studier bl.a. av styrdokument. 

Författarna har också intervjuat verksamma lärare och lärarstuderande för att ge en beskrivning av 

hur dessa ser på problemlösning. Genom studierna ger författarna en översikt över olika sätt att se 

på problemlösning i matematikundervisningen. Till sin hjälp i analyserna av materialet presenterar 

författarna en ”karta över landskapet problemlösning”(ibid., 11). En del av denna karta är schemat 

som presenteras nedan. Wyndhamn m.fl. använder sig av schemat för att placera in de olika åsikter, 

beskrivningar eller bilder av problemlösning som de olika informanterna i deras studie ger uttryck 

för.  

I schemat nedan beaktas två dimensioner av området. En dimension beskrivs genom figurens 

lodräta axel. Denna dimension beskriver relationen mellan kunskap och problemlösning. Sättet att 

uppfatta vad kunskap är och vad problemlösning är, är relaterat till varandra. På axelns ena sida 

betraktas problemlösning som ett sätt att tillämpa tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter 

(tillämpning) och på den andra som ett medel för utvecklandet av ny kunskap, lärande av någonting 

nytt (inlärning). Om synen på problemlösning ses som tillämpning av kunskaper så handlar 

undervisningssituationen om att träna och tillämpa sådant som eleven lärt sig tidigare. Det handlar 

då om att kunna använda det som eleven redan kan och har erfarenhet av för att kunna lösa problem 

på ett rationellt, systematiskt och logiskt sätt. Om problemlösning däremot ses som ett medel för 

lärande kan problemlösning istället handla om att lära sig någonting nytt i och av 

problemlösningssituationen. Genom att ställas inför problem som eleven inte har en omedelbar 

lösning på utvecklas det matematiska tänkandet och detta leder till ny kunskap. Problemlösning kan 

då betraktas som ett medel för att nå ökat matematiskt tänkande.  

Den andra dimensionen beskrivs av figurens horisontella axel. Denna dimension beskriver 

relationen mellan kontext och problemlösning. Det kan ses som att på axelns ena sida betonas 

kognitiva processer vid problemlösning (tankeprocess). Denna sida syftar då till intellektuella 

processer inne i människan. Om problemlösning främst ses som tankeprocesser så kan tänkandet ha 

olika karaktär. Ett sätt att beskriva tänkande kan vara som ett sökande efter lösning. Där handlar det 
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om att kunna administrera sina tankar på ett rationellt sätt. Ett annat sätt att beskriva tänkande kan 

vara som ett resonerande. Där handlar det istället om att jämföra, kontrastera och argumentera. 

Axelns andra sida betonar istället problemlösningens mer praktiska del. Det handlar då mer om att 

betona hur lärare ska/bör arbeta med problemlösning. Det som i huvudsak är i fokus är det som sker 

i det yttre i klassrummet t.ex. val av problem, arbetssätt och material.  

 

Figur 1 Schema för analys av det kognitiva fältet vid problemlösning.2 

Problemlösning som strukturering Inom fält A ses problemlösning som tillämpning av kunskaper 

och färdigheter som redan finns hos eleven, denna blir en informationsbehandlare. Eleven förutsätts 

ha vissa kunskaper som sedan ska tillämpas på problemet. Ett huvudmoment är då att åskådliggöra, 

strukturera och administrera sina tankar på ett överskådligt och tydligt sätt. Att tänka logiskt, 

följdriktigt och klart för att komma fram till en vettig lösning på problemet är problemlösning. En 

hjälp för detta kan vara olika tekniker och strategier som sägs gälla generellt för problemlösning. 

Ett annat exempel kan vara att hitta en relation mellan det matematiska språket och ett vardagligt 

språk. Undervisningen kan sägas handla om att undervisa om problemlösning. ”Att använda det 

man redan kan i matematik och har erfarenhet av sedan tidigare på ett rationellt sätt är 

problemlösning.” (ibid., s.14) 

Problemlösning i vardagen Inom fält B ses problemlösning också som ett sätt att tillämpa 

matematiska kunskaper. Fokus ligger inom detta fält mer på problemlösning som arbetssätt. 

Problemlösningen ska sättas in i ett meningsfulla sammanhang. Det blir då viktigt hur problemen är 

utformade. Problemen kan handla om att gå till affären eller ordna kalas. Nyttoaspekten av 

matematiken betonas och problemen ska vara verklighetsförankrade och vardagsnära. 

Problemlösningens kärna ligger i att den ska kunna användas i vardagen. I vardagen kommer eleven 

att stöta på olika problem som han/hon ska kunna hantera. En del av dessa problem kan lösas med 

hjälp av matematik. Matematikundervisningens syfte blir då att med hjälp av matematiken som 

verktyg förbereda eleven för att kunna lösa matematiska problem i vardagen. Undervisningen kan 

här sägas handla om att undervisa i matematik för problemlösning. ”Att arbeta med 

vardagsbetonade, nyttiga men ibland också ”kluriga” frågor är problemlösning” (ibid., s. 18) 

Problemlösning tillsammans Fält C handlar också till största delen om problemlösning som 

arbetssätt. Men till skillnad från fält B där matematiska kunskaper tillämpas genom problemlösning 
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så kan problemlösning i fält C också handla om att lära sig nya saker. Det viktiga här är inte alltid 

att hitta en lösning på ett problem. Det kan istället handla om att nyansera eller förändra elevers 

föreställningar och tankar kring matematiska begrepp eller tillvägagångssätt. Här betonas val av 

arbetssätt för att tydliggöra och förklara. Att lösa problem tillsammans kan vara ett sätt. Genom att 

ta del av andras lösningar kan eleven hitta olika sätt att lösa problem på. När eleven sedan jämför 

dem med den egna lösningen utmanas elevens föreställningsvärld. Samarbetet kan då betraktas som 

ett arbetssätt för att tydliggöra och förklara problemlösning. Ett annat arbetssätt är användandet av 

konkret material. Materialet ska då på ett handfast och åskådligt sätt visa på struktur och mönster. 

Undervisning handlar då om att förklara problemlösning.” Att tillsammans med andra på ett 

åskådligt och handfast sätt få diskutera och tolka information, fakta och olika samband är 

problemlösning.” (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 18). 

Problemlösning genom analys och resonemang Fält C är en förutsättning för fält D. Arbetssätten i 

fält C ska förklara för eleven så att den förstår. Förståelse och tänkande är nyckelord i fält D. 

Tänkandet utmärks här inte av sökandet efter lösningen på ett problem (som i fält A). Istället 

utmärks tänkandet av ett analyserande, resonerande och argumenterande förhållningssätt. 

Resonerandet ses då som ett målmedvetet tänkande. Genom resonerandet jämförs och tolkas 

information, undersöks villkor och underbyggs skäl till olika ställningstaganden och 

lösningsalternativ. Inom fält D tänker man sig att problemlösning leder till nya matematiska 

insikter. Genom att ställas inför problem som eleven inte har en omedelbar lösning på utvecklas det 

matematiska tänkandet och det leder till ny kunskap. Här kan problemlösning ses som ett medel för 

att nå ökat matematiskt tänkande. Genom problemlösning utvecklas tankar och idéer, upptäcks 

samband och användandet av logiska resonemang utvecklas. ”Att göra medvetna tankeexperiment 

och sedan analysera och värdera dessa är problemlösning.” (ibid., s 18). 

Min tolkning analysredskapet 

I mina läsningar av kurslitteraturen om problemlösning i matematik samt läromedel i matematik har 

jag använt mig av verktyget ovan för att bearbeta och analysera texterna
3
. Jag vill genom att göra 

detta undersöka om det i litteraturen och läromedlen finns olika uppfattningar om vad 

problemlösning är. I beskrivningen av verktyget ovan benämns de olika avgränsningarna som fält. 

Jag har istället valt att benämna dem perspektiv då jag tycker att detta ord bättre överrensstämmer 

med min tolkning av fältens innebörd. 

I min användning av analysverktyget har jag genom att namnge de olika perspektiven tagit fasta på 

det som för mig har varit särskilt tydligt i beskrivningen av de olika perspektiven. Detta gjorde jag 

för att lättare kunna strukturera mina läsningar av litteraturen. För att sedan kunna koda och 

kategorisera litteraturen behövde jag ytterligare preciseringar av vad de olika perspektiven 

representerade. Jag har då fokuserat på olika delar inom perspektiven som för mig har varit 

tydligare än andra. Dessa har jag sammanfattat i ett antal punkter i varje perspektiv.  

Jag har med andra ord utgått från de indelningar av området problemlösning som tagits fram av 

Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000). I min tolkning av dessa indelningar (perspektiv) har jag 

dels namngett de olika perspektiven och dels lyft fram aspekter vilka för mig har tydliggjort 

                                                     
3 För presentation av texterna se kapitel 3 Material och urval. 
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perspektivens innebörd. För att tydliggöra hur min tolkning av analysverktyget ser ut och vilka 

delar jag har tagit fasta på vill jag visa på min tolkning av analysverktyget.  

 

Problemlösning i vardagen 

 

 problem i meningsfullt sammanhang 

 vardagsnära problem 

 matematik som verktyg 

 

Problemlösning som strukturering 

 

 tillämpning av kunskaper 

 relation mellan vardagsspråk och 
mattespråk 

 strategier och tekniker 

Problemlösning tillsammans 

 

 samarbete för att tydliggöra och 

förklara 

 konkretisering 

Problemlösning genom analys och 

resonemang 

 nya matematiska insikter 

 generalisera (medvetna tankeexperiment) 

 resonerande och analyserande 
förhållningssätt 

Figur 2 Min tolkning av analysverktyget. 
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Kapitel 5 Resultat och analys  
I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet av min analys av den undersökta litteraturen, 

matematikdidaktisk litteratur samt läromedel. Jag presenterar fyra olika sätt att se på eller 

perspektiv på problemlösning, problemlösning som strukturering, problemlösning i vardagen, 

problemlösning tillsammans och problemlösning genom analys och resonemang.  

Resultatdelen är indelad i fyra delar som bygger på dessa perspektiv. Varje del inleds med en kort 

beskrivning av de aspekter inom perspektiven som jag har tagit fasta på i min läsning av 

perspektiven. Dessa stämmer också överens med punkterna till varje perspektiv i figur 2 i kapitlet 

ovan. Jag har sedan i underkapitel skrivit fram hur jag kan se dessa punkter beskrivna i den 

matematikdidaktiska litteraturen samt i läromedlen. Jag ger här exempel på hur ett sätt att se på 

problemlösning kan komma till uttryck i litteratur om problemlösning. Till varje del finns också ett 

underkapitel vilket beskriver vilka kopplingar jag kan se mellan perspektivet och de lärandeteorier 

som finns beskrivna i kapitel 2, Problemlösning och lärande i ett lärandeteoretiskt perspektiv. 

Jag besvarar i det här kapitlet mina frågeställningar: 

 Hur beskrivs problemlösning i matematikdidaktisk litteratur? 

 Vilka olikheter och likheter kan man se i dessa beskrivningar? 

 Hur beskrivs problemlösning i läromedel? 

 Vilka olikheter och likheter kan man se i dessa beskrivningar? 

 Hur syns spår av lärandeteorier i beskrivningarna av problemlösning? 

Problemlösning som strukturering 
Jag har inom detta perspektiv valt att ta fasta på tre olika aspekter som alla har sin utgångspunkt i 

ett sökande efter ett logiskt sätt att administrera tänkandet. Dessa aspekter berör problemlösning 

som tillämpning av kunskaper, användandet av strategier och tekniker och relationen mellan ett 

vardagligt språk och ett matematiskt språk. Nedan presenterar jag på vilket sätt jag kan se 

aspekterna beskrivna i kurslitteraturen samt i läromedel. Jag beskriver också de kopplingar jag kan 

se mellan perspektivet och lärandeteorier. 

Matematikdidaktisk litteratur 

I boken Matematik ett kärnämne (Aasa 1995) diskuteras problemlösning på ett sätt som stämmer 

till största delen in på analys och resonemangsperspektivet (se nedan). Dock tas också olika sätt att 

arbeta med problemlösning upp som mer tyder på ett struktureringsperspektiv. Problemlösning 

beskrivs som ett sätt att repetera eller stärka grundläggande begrepp, belysa och befästa 

rutinfärdigheter eller som en introduktionsuppgift för att fånga intresset (ibid., s. 112). Detta sätt att 

beskriva problemlösning tolkar jag som att eleven ska använda sig av kunskaper som denna har 

inhämtat tidigare för att lösa problem. Detta ger att problemen då ska vara anpassade efter vilka 

kunskaper som kan sägas vara normala vid en viss ålder och mognad. Problemen ska vara 

utformade så att eleven kan tillämpa sina kunskaper. Det kan handla om att öva ett visst moment i 

matematiken (t ex area) eller ett visst räknesätt (t ex division). Eriksson (1991) betonar vikten av att 

utveckla elevens tänkande. Han använder sig av problemlösning för att visa på att det är lönsamt att 

tänka. Han menar visserligen att det inte är viktigt att tänka rätt. I nästa andetag menar han dock att 

det är viktigt att elever och lärare tillsammans hittar ett sätt att tänka på tillsammans så att alla i 

klassrummet tänker på ett liknande sätt. Det tyder på att det ändå finns ett rätt sätt att tänka som 
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gruppen gemensamt ska komma fram till. Eriksson menar också att förmågan att kunna använda 

sina kunskaper i matematik är en viktig ingrediens i problemlösning. ”Först när en färdighet kan 

brukas, kan det med rätta kallas för kunskap.” (Eriksson 1991, s. 104). En förutsättning för att 

kunna planera ett målmedvetet problemlösningsarbete är då att använda strategier.  

Ett huvudmoment inom detta perspektiv på problemlösning är att använda sig av 

problemlösningsstrategier för att med hjälp av dessa administrera sina tankar på ett rationellt sätt. 

Oftast har sådana strategier sin grund i Polyas välkända strategi. Kortfattat går det ut på att: 1 börja 

med att studera problemet noggrant för att förstå vad som efterfrågas, när definitionen av problemet 

är gjord 2 görs en plan upp för hur problemet ska lösas, sedan 3 genomförs lösningen av problemet 

och avslutningsvis ser man tillbaka för att 4 reflektera över lösningen och rimligheten i lösningen 

(Björkqvist 2001, s. 121). Varianter av denna strategi förekommer flitigt i litteraturen om 

problemlösning (Wyndhamn m fl. 2000, Eriksson 1991). Exempel på strategier kan vara ”Gissa och 

pröva, Rita en bild, Göra upp en lista eller tabell, tänka baklänges, söka mönster, logiskt 

resonemang, ställa upp en ekvation” (Eriksson 1991, s. 105).  

Att använda sig av strategier eller tekniker för problemlösning handlar om att ta hjälp av olika 

strategier för att göra upp en plan för lösningen av problemet och på så vis få hjälp att administrera 

sina tankar på ett effektivt sätt. Sökandet efter en strategi eller teknik kan ses som ett sökande efter 

en matematisk modell eller sökandet efter en relation mellan vardagsspråk och matematiskt språk 

(Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 136).   

När det gäller relationen mellan ett vardagligt språk och ett matematiskt språk så menar flera 

författare, t.ex. Ann Ahlberg och Ingrid Olsson att problemlösning handlar om att hjälpa eleven att 

utveckla barnets naturliga problemlösningsförmåga. De menar att eleven löser problem i vardagen 

med informella och intuitiva metoder. Skolans uppgift är att översätta och omvandla dessa metoder 

till formella metoder. Ingrid Olsson citerar Frank Lester i boken Matematik från början. ”Kom ihåg 

att barn är problemlösare av naturen. Lärarens arbete är att försöka utveckla denna naturliga 

förmåga så långt det går och lägga problemlösningstekniker till den repertoar som barn redan har 

till sin disposition.” (Olsson 2000, s 186). Ann Ahlberg (Ahlberg 1995, Ahlberg 2000) menar att 

det är stor skillnad mellan barns förmåga att lösa ett problem i vardagslivet mot att lösa en skriven 

matematikuppgift i skolan. I vardagslivet löser barn problem genom intuitiva och 

erfarenhetsbaserade lösningsmetoder. I skolmatematiken däremot förväntas barnet använda sig av 

formella lösningar och matematiska symboler. Barn kan lösa problem men inte uttrycka 

räkneoperationer med matematiska symboler. Ahlberg menar att det är i mötet mellan elevens 

föreställningsvärld och problemets innehåll som elevens tänkande utvecklas. Där problemlösningen 

handlar om att ”se matematiken i uppgifterna och skapa tankeredskap för att lösa problemen” 

(Ahlberg 1995, s. 35). Vikten av att förstå vad problemet handlar om betonas av flera författare t ex 

Skoogh & Johansson (Skoogh, Johansson 1991, s. 117). För att förstå problemet eller själva texten 

och på så sätt hitta ett sätt att översätta denna till ett matematiskt språk ger författarna förslag på att 

t ex formulera problemet med egna ord. Detta resonemang bygger enligt min mening på ett 

struktureringsperspektiv. Eleven har redan förvärvade kunskaper och färdigheter som han/hon 

behöver hjälp med att använda sig av på ett mer rationellt sätt. Som vi kommer att se i 

beskrivningen an andra perspektiv innebär dock detta inte att dessa författare enbart håller sig inom 

detta perspektiv på problemlösning. 
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Läromedel 

I alla tre undersökta läromedel finns beskrivningar av olika strategier vilka eleven kan använda sig 

av för att lösa problem. Alla har sin grund i Polyas strategier vilka finns beskrivna ovan. Exempel 

på strategier som tas upp i läromedlen är gissa och pröva, rita en bild, sök efter ett mönster eller gör 

upp en tabell eller diagram. I min analys av beskrivningarna ser jag att författarna presenterar de 

strategierna på lite olika sätt och föreslår också olika inriktningar på användningen av strategierna i 

undervisningen.  

I beskrivningen av problemlösning i Matte Mosaik (1999) betonas att eleverna systematiskt tränar 

olika metoder för att lösa problem. Dessa metoder sägs bygga på forskning och beprövad 

erfarenhet. Dock hittar jag ingen hänvisning eller redogörelse för vilken forskning författarna avser. 

Ordet metoder förekommer flitigt i beskrivningen av problemlösning. Eleverna ska träna olika 

metoder vilka beskrivs i texten. Målet med undervisningen är att eleverna sedan ska välja en 

lämplig metod vid lösning för att på så vis lösa problem på ett organiserat och systematiskt sätt. Här 

ligger fokus på att eleverna genom att träna olika metoder ska lära sig att upptäcka samband och 

mönster. På så sätt kan de också senare få en förståelse för den mer abstrakta matematiken.  

I Räkna/Abakus (1999) beskrivs också olika strategier men skillnaden är att här menar man att 

eleverna hittar dessa strategier av sig själva genom att jämföra med och presentera sina lösningar 

för varandra. Genom att få tillgång till olika sätt att lösa problem på så skaffar sig eleven tillgång 

till många olika problemlösningsstrategier. Till skillnad från författarna till Matte Mosaik där 

tränandet av strategier står i fokus tar författarna till Räkna/Abakus istället avstånd från ett sådant 

arbetssätt. Författarna till Räkna/Abakus menar istället att genom att jämföra sina lösningar tas 

elevens kreativitet och egna förmåga tillvara. Detta menar författarna utvecklar elevens egna 

matematiska tänkande och skiljer det från att ersätta elevens sätt att tänka ”med vårt sätt att tänka” 

(Kuijl Lindberg 1999, s. 16).  

Liksom i de båda övriga läromedlen beskrivs även i Multimatte (1998) olika strategier för att lösa 

problem. Tyngdpunkten i Matte Mosaik låg på att öva olika strategier och i Räkna/Abakus på att 

eleverna själva ska få syn på olika strategier genom att jämföra sina förslag på lösningar. I 

Multimatte ligger istället tyngdpunkten på att diskutera och resonera kring olika lösningsstrategier. 

Diskussionen kan inriktas på vilken strategi som är lämplig till en speciell uppgift eller kring 

färdigkonstruerade felaktiga lösningar för att på så sätt få syn på missuppfattningar hos eleverna.  

En beskrivning och betoning av metoder och strategier faller enligt min mening in under ett 

struktureringsperspektiv. Dock beskriver läromedlen användningen av strategier på olika sätt. Matte 

Mosaik beskriver användandet av strategier som att eleverna genom att träna olika strategier och 

metoder tränas i att hitta effektiva och systematiska sätt att administrera sitt tänkande. Läromedlet 

betonar undervisning om problemlösning. Av de tre läromedlen är det Matte Mosaik som enligt min 

mening tydligast bygger på ett struktureringsperspektiv. 

En annan aspekt som berörs av alla tre läromedel är relationen mellan ett matematiskt språk och ett 

vardagligt språk. Även här är det tydligt att detta beskrivs på olika sätt i de tre undersökta 

läromedlen. I det avsnitt i Matte Mosaik som behandlar språket och matematiken beskriver man att 

övergången mellan talspråk och symbolspråk är en viktig del i matematiken. Undervisningen ska ge 

eleverna språkliga verktyg för matematiska händelser för att på så sätt kunna redovisa sitt tänkande. 

Detta tolkar jag som att det handlar om att hitta relation mellan det vardagliga språket och 

matematikens språk. Jag menar också att författarna till Matte Mosaik beskriver detta som en del av 

den kunskap som eleven behöver för att bli en duktig problemlösare.  
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När det gäller översättningen vardagsspråk- mattespråk så betonar visserligen författarna till 

Multimatte att detta är en viktig del av matematiken men att det inte är problemlösning. Istället är 

detta en del i elevens kunskap om att skriva och förstå det formella matematiska symbolspråket. 

Författarna menar att problemlösning kan övas på ett konkret sätt utan att ställa krav på att uttrycka 

lösningen på korrekt matematiskt språk. Detta blir då bara en del av redovisningen av problemen 

och inte i lösningen. Här ligger som vi har sett ovan en stor skillnad mellan Matte Mosaik som 

betonar relationen mellan matematiken språk och vardagligt språk i problemlösningssammanhang.  

I Räkna/Abakus däremot skrivs ingenting om relationen mellan vardagligt språk och matematikens 

språk. Detta tas varken upp i delen om problemlösning eller i andra delar av lärarhandledningen. 

Intressant är att jämföra med de övriga som har varsin ståndpunkt. Även gällande denna aspekt så 

bygger enligt min mening Matte Mosaik på ett struktureringsperspektiv. 

Intressant att se är att inget av de tre läromedlen berör problemlösning som tillämpning av 

kunskaper i sina beskrivningar av problemlösning. 

Lärandeteorier 

Inom detta perspektiv ses tillämpning av kunskaper som en del av problemlösning. 

Undervisningssituationen handlar om att träna och tillämpa sådant som eleven lärt sig tidigare. Att 

kunna använda det som eleven redan kan och har erfarenhet av för att kunna lösa problem på ett 

rationellt, systematiskt och logiskt sätt blir viktiga kunskaper. Problemlösning i sig leder då inte till 

inlärning av nya kunskaper utan till kunskaper om hur man administrerar sitt tänkande. Den 

dimension av problemlösning som betonas inom detta perspektiv är de kognitiva processerna 

(tankeprocessen). Detta syftar till intellektuella processer inne i människan. Då problemlösning 

främst ses som tankeprocesser så kan tänkandet beskrivas på olika sätt. Här beskrivs tänkande 

främst som sökande efter lösning. Det handlar då om att kunna administrera sina tankar på ett 

rationellt sätt. 

Problemlösning beskrivs som ett sätt att repetera eller stärka grundläggande begrepp eller som ett 

sätt att befästa rutinfärdigheter. Problemen ska då vara anpassade efter elevens kunskapsnivå, ålder 

och mognad. Detta kan tyda på ett behavioristiskt synsätt där lärandeperspektivet bygger på 

inlärning i lagom avpassade steg, Å andra sidan det kan också tyda på ett kognitivt synsätt vilket ju 

också betonar inlärning i sekventiella steg. Här handlar det dock till största delen inte om 

nyinlärning utan om tillämpning av redan inhämtade kunskaper. Inlärningen består här istället av 

kunskap om problemlösning. Att lära sig att lösa problem genom att strukturera sitt tänkande. Detta 

betonande av tänkandet och metakognition gör att jag här väljer att mer betona ett kognitivt synsätt 

än ett behavioristiskt. 

Betoningen av att hitta relationer mellan det matematiska språket och det vardagliga språket ser jag 

som att det kan bygga på ett konstruktivistiskt synsätt. I mötet mellan elevens föreställningsvärld 

och problemet utvecklas tänkandet. Detta skulle då ge att mötet med problemet leder till en kognitiv 

konflikt vilket i sin tur leder till att elevens tankestruktur förändras. För att göra omvärlden 

begriplig förändras tänkandet. Jag har dock valt att ta fasta på det kognitivistiska synsättets idéer 

om att den högsta nivån av intellektuellt tänkande uppnås när förbindelsen med den verkliga 

världen blir helt formell och då handlingar blir abstrakta begrepp som kan hanteras mentalt. Om 

man tar fasta på detta kan språken i det här perspektivet betraktas mer som mentala förbindelser än 

sociala språkliga sammanhang vilket stämmer väl överens med betoningen av tänkandet inom detta 

perspektiv.  
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Jag väljer här att framförallt lyfta fram de teoretiska ansatserna inom kognitivismen som mest 

utmärkande för detta perspektiv. Det är främst den starka betoningen av att reglera och styra sitt 

tänkande som gör att jag väljer detta. Eleven ses som en informationsbehandlare där inlärningen 

blir en fråga om att administrera tänkandet på ett effektivt sätt. Lärarens uppgift är att utveckla den 

naturliga problemlösningsförmågan hos eleven och lägga till lämpliga problemlösningsstrategier. 

Problemlösning handlar då mycket om att förstå och tolka den information eleven ska bearbeta 

samt att hitta effektiva strategier för att lösa problemen. Felaktiga svar ses som effekter av 

felaktigheter i proceduren som kan åtgärdas exempelvis genom användandet av strategier så att 

tänkandet fortsättningsvis leder till rätt svar. Strategier och tekniker blir ett viktigt led i att 

administrera sitt tänkande på ett effektivt sätt. (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 110) 

Problemlösning i vardagen 
Jag har valt att inom detta perspektiv ta fasta på vikten av att sätta in problemlösning i meningsfulla 

sammanhang vilket betonas inom detta perspektiv. Som vi kommer att se är detta ett av de områden 

som många av författarna lägger vikt vid, dock på något olika sätt. Gemensamt inom detta 

perspektiv är att författarna vill belysa matematikens pragmatiska karaktär genom att matematiken 

sätts in i konkreta kontexter. I problemlösningen kan matematiken då ses som ett verktyg som 

behövs för eller underlättar problemlösning. Omvänt kan problemlösning ses som ett medel för att 

underlätta för eleven att uppmärksamma matematiken i vardagen.  

Matematikdidaktisk litteratur 

I mina läsningar av den matematikdidaktiska litteraturen tycker jag mig se två olika sätt att se på 

vardagsanknytning inom problemlösning. Det ena sättet är att börja i matematiken och använda sig 

av vardagliga problem, erfarenheter eller situationer för att lära in ett visst matematiskt 

kunskapsområde eller utveckla det matematiska tänkandet. Problemen blir då uppgifter med ett 

visst matematiskt innehåll som är anpassade efter elevens mognad, ålder och utvecklingsnivå. 

Huvudmomenten i problemlösningen handlar om att kunna förstå och tolka problemet och att kunna 

översätta problemet till matematiskt språk. Ann Ahlberg (1995, 2000) menar att problemlösning i 

undervisningen ska ha en direkt koppling till de problemlösande aktiviteter som barn ställs för i sitt 

vardagsliv. De problem som barnen arbetar med ska anknyta till deras erfarenhetsvärld Hon menar 

också att matematiken då kan ses som något som kan beskriva verkligheten, och ett verktyg för att 

lättare klara av sådana situationer. Matematiken ska inte ses som skild från barnens vardagsliv, den 

ska istället ses som någonting som kan beskriva verkligheten. Genom att möta olika typer av 

problem som på olika sätt anknyter till deras omvärld, erfarenheter och föreställningar kan man 

knyta an till elevens verklighet. Dock menar Ahlberg också att det matematiska innehållet i 

problemen inte får osynliggöras (Ahlberg 1995, s. 45).  

Med detta sätt att se på vardaglighet och problemlösning ses den matematiska kunskapen som 

abstrakt och formell och till viss del oberoende av kontexten. Vardagligheten används för att 

transferera matematisk kunskap till situationer där eleven kan tänkas få bruk av denna kunskap. Det 

eleven lär sig i skolan ska omsättas i vardagen. En av problemlösningens funktioner ligger i att det 

genom detta blir lättare för eleven att se nyttan av matematiken. Det gäller då för läraren att skapa 

sådana problem som eleven kan känna igen sin egen vardag i. Problemen kan t.ex. handla om att gå 

och handla i affär eller räkna ut tidsskillnader. För att nå autenticitet kan exempelvis aktuella 

prislistor användas. Ett exempel på en sådan uppgift kan vara: ”Jag är på väg till kassan för att 

betala 68 kr för en bok, då jag plötsligt upptäcker en efterlängtad bok, 144 kr på rea. Hur mycket 

kommer böckerna att kosta tillsammans? Frågan är om jag har pengar så att det räcker.” (Ullin 

1991, s. 37). 
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Ett annat sätt att se på vardagsanknytning representeras av situationsmatematik som bl.a. beskrivs i 

boken Lära matematik (Unenge, Sandahl, Wyndhamn 1994). I situationsmatematik ses situation 

som alternativ till problem. Idén bygger på att problemlösningen utgår ifrån en situation istället för 

själva ämnet matematik. Tankemodeller eller kunskaper förvärvade i en situation överförs inte 

automatiskt till en annan situation. Istället ser författarna det som att tänkandet och situationen är 

beroende av varandra. ”Tänkandet är knutet till och underordnat själva situationen.” (Unenge, 

Sandahl, Wyndhamn 1994, s. 83). Mötet mellan en elev och en problem- eller inlärningssituation 

kan ses som en unik händelse i en unik kontext. Problemet och kontexten går inte att skilja ifrån 

varandra. Kontexten skapar problemet och problemet påverkas av kontexten (Wyndhamn, 

Riesbeck, Schoultz 2000, s. 43). Istället för att transferera matematisk kunskap till kontexten så 

betonas matematiklärandet som en process där eleven blir delaktig i en matematisk kultur och får 

tillgång till ett matematiskt språk. Den matematik som behövs för att lösa problemen i en specifik 

situation håller sig inte alltid inom ett matematiskt område (t ex procenträkning). Istället kan en 

situation aktualisera olika matematiska moment beroende på vad situationen kräver. Lärarens 

uppgift blir då att skapa eller identifiera matematiska situationer samt granska de matematiska 

tankegångar och färdigheter som eleven kan behöva för att bemästra situationen. Exempel på 

sådana situationer kan vara att baka, ordna klassfest eller beställa material till pysseldagen 

(Ahlström 1996, s. 72). 

Som vi kan se betonar både Ahlberg och Wyndhamn att elevens lösande av problemuppgifter är 

beroende av kontexten. Dock skiljer de sig något åt i sina beskrivningar av de svårigheter eleven 

kan få i problemlösningen. Såväl Wyndhamn som Ahlberg menar att den matematiska kompetensen 

både är uppbyggd av ett matematiskt kunnande och ett behärskande av relationen mellan problem 

och kommunikativ kontext. Wyndhamn menar att elevens svårigheter kan ligga i tolkandet av de 

pedagogiska arrangemangen lika gärna som i matematiken (Wyndhamn 1991, s. 64). Ahlberg 

menar istället att svårigheterna ligger i den formella tillämpningen, att använda de matematiska 

symbolerna (Ahlberg 1995, s. 55). 

Ingrid Wistedt (1991) menar att det kan vara problematiskt att i hög grad anknyta till elevens 

verklighet. Hon ställer sig också frågan om uppgifter faktiskt kan bli svårare om de väcker många 

vardagliga associationer Om eleven enbart rör sig inom ett vardagligt sammanhang missas lätt de 

matematiska poängerna och därmed matematikinlärningen (Wistedt 1991, s. 28). 

Läromedel 

Vikten av att sätta in problemlösning i meningsfulla sammanhang betonas framförallt i Matte 

Mosaik och Multimatte.  

Användningen av skolmatematiken i vardagen är någonting som betonas i Matte Mosaik (1999). De 

problem som barnen arbetar med ska anknyta till deras erfarenhetsvärld. ”Barnen ska känna att de 

har behov av skolans matematik i beräkningar som de gör för att fatta beslut” (Matte Mosaik 1999, 

s 2:6).  I denna beskrivning ser jag det som att författarna menar att matematiken i skolan 

(beräkningar) och matematiken i vardagen på detta sätt ses som olika saker. Med andra ord är då 

skolans matematik skild från annan matematik eller barnets matematik. Eftersom matematiken och 

vardagen enligt min mening skiljs åt så ser jag det som att det då mer handlar om att hitta en 

relation mellan vardaglig matematik och formell matematik.  

I beskrivningen av vardagsanknytning i Matte Mosaik kan jag se båda synsätten som presenterades 

ovan. Dels ett synsätt där läraren utgår från matematiken och skapar problem som anknyter till 
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elevernas erfarenheter och vardag, och dels ett synsätt där eleven ”får göra beräkningar utifrån 

situationer i sin närmiljö” (Matte Mosaik 1999, s. 2:6).  

Även i Multimatte (1998) betonas vardagsmatematik. Eleven ska möta ”matematiken omkring oss” 

(Olsson, Forsbäck, Mårtensson 1998, s. 3:1). Liksom i Matte Mosaik ska vardagsmatematiken göra 

skolmatematiken meningsfull för eleven. Dock finns det en skillnad i att Multimatte främst betonar 

vardagsanknytning av problemlösning för att göra problemen mer engagerande. I Matte Mosaik 

nämns ingenting om att problemen genom vardagsanknytning kan bli mer meningsfulla för eleven. 

Där ar det istället relationen mellan vardaglig matematik och formell matematik som står i fokus. 

I Multimatte menar författarna också att vardagsanknytning kan ge möjligheter till att 

uppmärksamma matematiken i vardagen. Genom att problemen är hämtade från miljöer som eleven 

har erfarenhet av kan de lättare engagera eleven till att lösa problemet och bedöma rimligheten i 

sina lösningar. Även i Multimatte kan jag se två olika synsätt på vardagsanknytning. Dessa är 

dessutom tydligt beskrivna i läromedlet. Författarna menar att det bästa sättet att arbeta med 

problemlösning är genom situationer i vardagen, däremot behövs det enligt författarna också 

kompletterande uppgifter med ett strukturerat matematiskt innehåll.  

I Räkna/Abakus (1999) finns uttryck som ”förbereda eleverna för att leva i ett samhälle” ( Kuijl 

Lindberg 1999, s. 16) ”situationer som eleven känner igen sig i ” (ibid.) vilka kan tyda på ett 

vardagsperspektiv. Dock finns det ingenting mer tydligt skrivet om problem i meningsfulla 

sammanhang.  

Lärandeteorier 

Inom detta perspektiv ses problemlösning som ett sätt att tillämpa matematiska kunskaper. Fokus 

ligger här mer på problemlösningens praktiska del, som ett arbetssätt. Problemlösningen ska sättas 

in i meningsfulla sammanhang. Det blir då viktigt hur problemen är utformade. Problemen kan 

handla om att gå till affären eller ordna kalas. Nyttoaspekten av matematiken betonas och 

problemen ska vara verklighetsförankrade och vardagsnära. Problemlösningens kärna ligger i att 

den ska kunna användas i vardagen. I vardagen kommer eleven att stöta på olika problem som 

han/hon ska kunna hantera. 

Betoningen av problemlösning i vardagliga samanhang ser jag främst som ett framhållande av 

matematikens pragmatiska karaktär. Ordet pragmatism leder tankarna till Dewey och 

konstruktivismen. Problemlösning ska då vara av praktisk karaktär för att koppla ihop tänkande och 

handling. Eleven skall ställas inför autentiska problem i autentiska kontexter. Emellertid tycker jag 

att författarna till stor del (förutom situationsmatematik) gör en åtskillnad mellan matematiken och 

vardagen. Problemen ska vara knutna till elevens vardagliga sammanhang men behöver inte direkt 

befinna sig i elevens vardag och inte heller leda till att eleven utför en handling. Å andra sidan 

menar Piaget att tankar är att likställa med internaliserade handlingar vilket då skulle betyda att det 

inte nödvändigtvis är ett konkret handlande som avses. Dock framhålls inte tänkande inom detta 

perspektiv vilket gör att jag trots betonandet av pragmatiken inte vill koppla det till ett 

konstruktivistiskt synsätt. 

Man kan också se det som att den starka betoningen av kontexten och språkets roll i det synsätt som 

representeras av situationsmatematik ger en tyngdpunkt mot ett sociokulturellt synsätt. Där språk, 

handling och tänkande är intimt sammankopplade med varandra. Vi kan då se att betoningen av 

kontexten kan tydas som ett sociokulturellt synsätt. Detta möter vi framförallt i situationsmatematik 

där kontextens betydelse inom matematikundervisningen lyfts fram. Dock får det språkliga utbytet 
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mellan elever inte så stort utrymme inom problemlösning i vardagen varför betoningen ändå inte 

kan hamna inom ett sociokulturellt synsätt. 

Centralt inom detta perspektiv är att problem med anknytning till elevens vardag används för att 

transferera matematisk kunskap till situationer där eleven kan tänkas få bruk av denna kunskap. Det 

eleven lär sig i skolan ska omsättas i vardagen. När anknytning till vardagen ses som ett sätt att 

använda sig av vardagliga problem, erfarenheter eller situationer för att lära in ett visst matematiskt 

kunskapsområde eller utveckla det matematiska tänkandet blir det viktigt hur problemen är 

utformade. Det blir viktigt hur problemet är formulerat, vilket matematiskt innehåll problemet har 

samt att eleven känner igen problemet från sin egen erfarenhetsvärld. Dessa ska då ha ett visst 

matematiskt innehåll som är anpassade efter elevens mognad, ålder och utvecklingsnivå. 

Utformningen av uppgiften tänks utlösa rätt sorts handlande (räknande) av eleven. Eleven reagerar 

på stimuli vilket leder till ett behavioristiskt synsätt. Här kan man också känna igen analyseringen 

av uppgifter som ses som viktig inom behaviorismen. Vissa kriterier i uppgiften måste vara 

uppfyllda för att inlärning ska ske. 

Jag menar att ett huvudmoment inom detta perspektiv handlar om att förstå problemet, tolka det 

matematiska innehållet och översätta detta till ett matematiskt språk för att kunna redovisa 

lösningen. Det är vissa matematiska kunskaper som behövs för att kunna göra detta. Eleven ska ha 

förvärvat sådana kunskaper som krävs för att kunna lösa problem i vardagen. Man kan då se det 

som att det matematiska innehållet ses som abstrakt, formell och till viss del skild från kontexten. 

Detta stämmer överens med ett behavioristiskt synsätt där kunskaper bygger på varandra i väl 

avpassade steg. Det skulle också kunna stämma överens med ett kognitivistiskt synsätt men 

eftersom tänkande inte betonas inom problemlösning i vardagen så väljer jag inte att lyfta fram det. 

Problemlösning tillsammans 
Inom detta perspektiv på problemlösning har jag valt att ta fasta på två aspekter av problemlösning, 

samarbete för att förtydliga och förklara samt konkretisering. I beskrivningarna av dessa två 

aspekter kan jag se att det till stor del blir beskrivningar av olika arbetssätt. Arbetssätt där 

problemlösning löses genom samarbete och/eller där konkret material används. Många av 

författarna (t.ex. Ahlberg, Eriksson, Grevholm, Wyndhamn) betonar problemlösning genom 

samarbete. Genom att ta del av andras lösningar och jämföra dem med den egna lösningen utmanas 

elevens föreställningsvärld. Eleven kan då se att problem kan lösas på många olika sätt. Detta kan 

leda till att elevens föreställningar och tankar kring matematiska begrepp eller tillvägagångssätt 

nyanseras eller förändras. Här betonas samarbete för att tydliggöra och förklara. Det viktiga är inte 

att komma fram till en lösning på problemet, istället är nyckelbegreppet förklaring.  

Matematikdidaktisk litteratur 

Många av författarna i det undersökta materialet betonar betydelsen av att arbeta med 

problemlösning genom samarbete.(Ahlberg, Eriksson, Grevholm, Wyndhamn, m.fl.) De menar då 

att samarbetet har positiva effekter för den enskilda eleven. När eleven berättar hur hon gör och 

tänker blir tankarna synliga både för eleven själv och för andra som lyssnar. Att ge uttryck för egna 

erfarenheter, ställa frågor och komma med förslag till lösningar skapar en medvetenhet om det egna 

tänkandet och förståelsen utvecklas (Ahlström 1996, s. 70). Genom att tala matematik utvecklas 

alltså det matematiska tänkandet. Eriksson (1991) betonar lärarens roll i samtalet. Lärarens uppgift 

är att leda samtalet åt det håll som är värdefullt ur matematiskt hänseende. Läraren ska då fånga upp 

de resonemang i samtalet som leder åt detta håll. Lika viktigt är också att uppmärksamma 

missuppfattningar som eleven kan ha. Genom att låta eleven själv förklara hur hon tänker upptäcker 
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förhoppningsvis eleven själv felaktigheten och får en möjlighet att korrigera sig själv (Eriksson 

1991). 

Ann Ahlberg (1995, 2000) beskriver också ett arbetssätt som inbegriper problemlösning genom 

samarbete. Hon menar att genom att lösa problem tillsammans så kan eleverna inse att det finns 

olika sätt att lösa problemet på och att eleverna på så vis kan lära av varandra. Genom att beskriva 

och förklara för andra och genom att bedöma andras lösningar reder eleven ut sitt eget tänkande. 

Detta leder till att eleven intar ett reflekterande förhållningssätt till problemlösning. Eleven tränas i 

att angripa problem på olika sätt och med olika strategier (Ahlberg 2000, s. 81). Detta resonemang 

skulle kunna höra hemma under perspektivet analys och resonemang men eftersom Ahlbergs 

resonemang ligger närmare en beskrivning av ett arbetssätt så har jag ändå valt att placera det under 

denna rubrik. Ahlberg betonar inte heller lika mycket som resonemangen i perspektivet analys och 

resonemang att det händer någonting nytt med tänkandet och lärandet under 

problemlösningssituationen. Dock betonar även Ahlberg att problemlösningsprocessen är viktigare 

än resultatet. Men hennes resonemang öppnar inte för att alla elever kan nå dit. Hon menar att vissa 

elever som har ett öppet förhållningssätt kan nå ett processinriktat tankesätt. Dessa elevers tänkande 

karakteriseras av att vara fritt och obundet. Andra elever däremot har ett förgivettaget 

förhållningssätt, dessa elevers tänkande rör sig i bestämda banor och scheman (Ahlberg 1995, s. 

143).  

Barbro Grevholm (1991) beskriver också hon ett arbetssätt som bygger på problemlösning genom 

samarbete. Hon menar att detta arbetssätt sker under friare former än vanlig undervisning (vilken 

hon menar är att eleven arbetar enskilt i matteboken). Denna frihet i arbetssättet leder till att 

eleverna prövar olika sätt att lösa det problem som de ställs inför. De använder konkret material, 

dramatiserar, ritar bygger o.s.v.. Hon menar att elever kan lösa problem lättare om de inte behöver 

ta hänsyn till matematikens formalism. Genom att utgå från de begrepp och benämningar som 

eleverna använder sig av kan läraren förklara och introducera korrekt terminologi (Grevholm 1991). 

Ett annat sätt att åskådliggöra och förtydliga är att använda konkret material. Användandet av 

konkret eller laborativt material menar Ahlberg kan hjälpa eleven att lösa problem. Lika viktigt kan 

det också vara att rita bilder. Hon menar att bilden som barnet ritar blir en översättning mellan 

barnets vardagliga språk och det formella sättet att skriva matematik på. ”När eleverna ritar bilder 

får de en visuell upplevelse av ett problem som kan underlätta förståelsen av det aritmetiska 

innehållet i problemet.” (Ahlberg 1995, s. 50). 

Läromedel 

När det gäller problemlösning genom samarbete ser beskrivningarna något olika ut i de tre 

läromedlen.  

I Räkna/Abakus (1999) betonas att fokus vid problemlösning ska läggas på processen i stället för på 

det rätta svaret. Det intressanta blir då hur en elev har kommit fram till sin lösning. Genom att 

redovisa sin lösning på ett matematiskt problem och jämföra lösningen med andra utvecklas det 

matematiska tänkandet. Här ligger tyngdpunkten på beskrivningen av problemlösning i samarbete 

och jämförande av olika lösningsstrategier. ”Det är i samarbetet med andra som eleven får hjälp att 

bygga upp sin kunskap” (Kuijl Linberg 1999, s. 17). Författarna menar att genom samarbete klargör 

eleven sitt eget tänkande och får tillgång till andras tänkande och strategier. Samarbete beskrivs till 

stor del som ett arbetssätt för att förtydliga och förklara. Det viktiga är inte att komma fram till en 

lösning på problemet, istället är nyckelbegreppet förklaring. Ett exempel på detta är ett antal 

punkter där författarna tar upp samarbetets positiva sidor. Punkterna handlar till stor del om att 
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komma överens i gruppen, att anpassa sitt resonemang till andra, lyssna och anpassa sig till andras 

åsikter och ta ansvar för varandra (Kuijl Linberg 1999, s. 17). 

Samarbete betonas också i Multimatte (1998) men på ett något annorlunda sätt. Här ligger inte 

tyngdpunkten på förklaring utan istället på att utveckla tänkandet. Samarbetet utvecklar tänkandet 

genom att eleven får jämföra lösningar, diskutera, reflektera och argumentera. Genom att sätta ord 

på sina tankar utvecklas det matematiska tänkandet. I jämförelse med Räkna/Abakus betonas 

samarbete mer som ett medel för att, sätta ord på sina tankar, ta till sig bra tankeformer och 

argumentera för sitt tänkande (jämför med punkterna i Räkna/Abakus ovan).  

I Matte Mosaik (1999) kan man visserligen se uttryck som att ”tala matematik” vilket kan tänkas 

förutsätta någon form av samarbete men i övrigt nämns inte samarbete inom problemlösning. Av de 

tre läromedlen är det enligt min mening Räkna/Abakus som till stor del bygger på ett 

problemlösning tillsammans perspektiv. 

Lärandeteorier 

Inom detta perspektiv betraktas problemlösning till största delen som ett arbetssätt. Det viktiga här 

är inte alltid att hitta en lösning på ett problem. Det kan istället handla om att nyansera eller 

förändra elevers föreställningar och tankar kring matematiska begrepp eller tillvägagångssätt. Här 

betonas val av arbetssätt för att tydliggöra och förklara. Att lösa problem tillsammans kan vara ett 

sätt. Genom att ta del av andras lösningar och jämföra dem med den egna lösningen utmanas 

elevens föreställningsvärld. Ett annat arbetssätt är användandet av konkret material. Materialet ska 

då på ett handfast och åskådligt sätt visa på struktur och mönster.  

Genom att eleven berättar hur hon gör och tänker tillsammans med andra blir tankarna synliga både 

för eleven själv men också för andra som lyssnar. Att ge uttryck för egna erfarenheter, ställa frågor 

och komma med förslag till lösningar skapar en medvetenhet om det egna tänkandet och förståelsen 

utvecklas. Genom att tala matematik utvecklas tänkandet. Här syns ett sociokulturellt synsätt 

genom att deltagandet i en social aktivitet lyfts fram. Genom deltagande och kommunikation 

utvecklas tänkandet. Det språkliga utbytet mellan elever får här stort utrymme. Jag ser det beskrivet 

med ett sociokulturellt synsätt som att eleven genom att arbeta i grupp kan utnyttja sin potentiella 

kapacitet och på så vis tillsammans åstadkomma mer än de individuellt kan klara. Eleven 

internaliserar sålunda gruppens kompetens och gör den till sin egen. Detta ligger mycket nära den 

del av konstruktivismen som kallas socialkonstruktivism. Där vikten av samarbete också betonas. 

Samarbete ses som viktigt då eleven genom att konfronteras med andra elevers uppfattningar eller 

med vanliga vilseledande uppfattningar kan utsättas för en kognitiv konflikt. Eleven modifierar då 

sina uppfattningar genom att anpassa tankemönster. Skillnaden mellan dessa två synsätt är inte så 

lätt att se i texterna om problemlösning och istället för att analysera detta närmare nöjer jag mig 

med att konstatera att det enligt min mening går att se båda synsätten i texterna. 

Eftersom detta perspektiv till största delen behandlar arbetssätt blir lärarens roll intressant. Här blir 

lärarens uppgift att leda samtalet åt det håll som är värdefullt ur matematiskt hänseende. Läraren 

ska fånga upp de resonemang i samtalet som leder åt detta håll. Lika viktigt är också att 

uppmärksamma missuppfattningar som eleven kan ha. Detta kan ses ur ett konstruktivistiskt synsätt 

där läraren genom att förstå hur eleven tänker kan styra elevens erfarenheter och på så vis skapa en 

obalans i elevens tänkande. Genom denna obalans skapas en kognitiv konflikt. Lärarens uppgift är 

att försöka komma underfund med vad eleven redan vet och hur hon resonerar för att kunna ställa 

de rätta frågorna vid rätt tidpunkt så att eleven kan bygga upp sin egen kunskap. Genom att utgå 

från de begrepp och benämningar som eleverna använder sig av kan läraren förklara och 
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introducera korrekt terminologi. Det är också viktigt för läraren att planera för aktiviteter där 

elevens matematik kan utvecklas. 

Åskådliggöra och förtydliga är centralt inom detta perspektiv. Ett sätt att göra detta är att använda 

konkret material. Användandet av konkret eller laborativt material kan hjälpa eleven att lösa 

problem. Lika viktigt kan det också vara att rita bilder. Bilden blir en översättning mellan det 

vardagliga språket och det formella sättet att skriva matematik på. Här kan vi se betydelsen som ges 

i handlandet. Med ett konstruktivistiskt synsätt skulle vi då se det som att handlandet förstärker 

tänkandet. Med ett sociokulturellt synsätt kan det konkreta materialet ses som artefakter eller 

verktyg, vilka underlättar tänkandet. 

Här blir det ett socialkonstruktivistiskt eller sociokulturellt synsätt som jag väljer att lyfta fram. 

Som vi har sett ovan ligger dessa synsätt, i synnerhet inom det delar jag har valt att titta på under 

denna rubrik, ganska nära varandra. Det är inte häller lätt att göra en tydlig åtskillnad mellan dem i 

det förhållandevis lilla material jag har tittat på. Det är den starka betoningen på samarbete och 

deltagandet i sociala aktiviteter som gör att det blir dessa två synsätt som blir aktuella. Även 

betoningen av att utgå ifrån elevens föreställningar och uppfattningar blir viktigt i förhållande till 

dessa synsätt. Man kan också se att handlandet här är betydelsefullt som ett sätt att tydliggöra 

tänkandet vilket också stämmer in på konstruktivistiska och sociokulturella idéer. 

Problemlösning genom analys och resonemang 
Som vi har sett i beskrivningen av de olika perspektiven ligger problemlösning tillsammans och 

problemlösning genom analys och reflektion mycket nära varandra. Det kan ses som att 

problemlösning tillsammans är en förutsättning för problemlösning genom analys och resonemang. 

Genom att arbeta på ett visst sätt med medvetna tankeexperiment ökar elevens matematiska 

medvetenhet. Arbetssättet som beskrivs i det första perspektivet ska förklara och åskådliggöra för 

eleven så att ett resonerande och analyserande förhållningssätt är möjligt, detta leder i sin tur till 

ett utvecklat tänkande och nya matematiska insikter. Som jag ser det så ligger skillnaden mellan 

dessa perspektiv i betonandet av tänkandet. 

Matematikdidaktisk litteratur 

I boken Matematik- ett kärnämne betonar författarna vikten av att läraren ska förstå hur eleven 

tänker och hur dennes uppfattningar utvecklas. Med referens till Lester menar författarna att 

undervisningen ska hjälpa eleven att utveckla sin problemlösningsförmåga. ”Vi behöver känna till 

olika metoder när vi ska hjälpa eleverna att få tilltro till sin förmåga, att kontrollera det egna 

tänkandet, diskutera fördelar och nackdelar med olika lösningar och strategier, studera problems 

struktur samt stimulera till generaliseringar.” (Aasa 1995, s. 111). Här är det formuleringar som 

diskutera för och nackdelar och studera problems struktur och stimulera till generaliseringar, som 

gör att jag väljer att placera citatet under denna rubrik. Formuleringarna tyder på att det inte bara är 

arbetsformen som åsyftas utan också ett utvecklande av tänkandet mot ny matematisk kunskap.  

Som vi har sett ovan återfinns författare under flera olika rubriker, vilket även det visar på 

perspektivens närhet till varandra. Ett exempel på detta är Ingrid Olssons beskrivning av ett 

arbetssätt där läraren med hjälp av frågor hjälper eleven att förstå problemsituationen (Olsson 

2000). Frågorna ska då inte vara lotsande så att de leder eleven till ett svar. Istället ska frågorna 

utmana elevens tänkande och få eleven att reflektera. Det kan vara frågor som exempelvis Hur kan 

det bli så tror du? Vad händer om…? Skulle du kunna göra på något annat sätt? Finns det fler 

lösningar? Denna beskrivning av ett arbetssätt skulle kunna tyda på ett konkretiseringsperspektiv 

eftersom den beskriver ett arbetssätt där samarbete är grunden. Jag har dock tagit fasta på Olssons 
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betoning av tänkandet och att problemlösningssituationen leder till nya matematiska insikter. 

Genom frågorna menar Olsson att eleven måste argumentera och reflektera och på så vis finner 

lösningen på problemet. Även Ahlberg beskriver tänkandet som viktigt i 

problemlösningsprocessen. Hon menar också att eleven måste ”se matematiken i uppgifterna” 

(Ahlberg 1995, s. 35). Detta kan tyda på ett analys och resonemangs perspektiv, dock har hon 

många fler beskrivningar som passar i under perspektivet problemlösning tillsammans. 

Många författare t ex Aasa, Ahlberg, Ulin betonar också att lösningen till problemet inte är det 

viktiga utan istället processen och tänkandet. Rika eller öppna problem stimulerar elevens 

tänkande.
4
 Ofta kan problemen utvidgas och leda till nya frågor eller nya problemställningar. 

Lösningar av sådana problem är kanske generaliserbara och kan då tillämpas på andra problem. 

Problemlösning ses som ett medel för att nå olika mål i matematikundervisningen (Aasa 1995). 

”Målet med undervisningen är därmed att ge eleverna en högre kvalitet i tänkandet och bättre 

kunskaper för att hantera olika situationer - att efterhand upptäcka generaliserbarheten som en 

styrka i matematiken.” (Unenge, Sandahl, Wyndhamn 1994, s. 82). 

Läromedel 

Inom detta perspektiv är det utvecklandet av elevens tänkande genom analys och resonemang som 

betonas.  

I beskrivningarna av problemlösning i Multimatte (1998) är det elevens tänkande som står i fokus. 

Ord och uttryck som tänka, reflektera argumentera, diskutera lösningar används flitigt i 

beskrivningen av problemlösning. Vägen till att bli en bra problemlösare är genom att tänkandet 

utvecklas. Detta kan ske genom att eleven får möta många problem, ibland tillsammans med andra 

ibland själv. Processen är här viktig. Det är vägen fram till svaret som ska uppmärksammas istället 

för det rätta svaret. Barn löser problem naturligt med informella strategier. Eftersom barn är 

problemlösare av naturen bör de tidigt få möta utmaningar som kräver att de tänker till skillnad från 

att lösa uppgifter på ett rutinmässigt sätt. Problemen ska vara utformade så att de stimulerar 

tänkandet. Exempelvis kan de vara utformade som öppna uppgifter med fler än ett svar eller 

problem med överflödig information eller utelämnad information. De konstruerade problem eleven 

möter i skolan bör vara utan aritmetiskt innehåll för att eleven ska fokusera på tänkandet istället för 

räknandet. Engagerande problem kan utveckla elevens kreativa och logiska tänkande samt 

uppmuntra till reflektion över lösningens rimlighet.  

Processens betydelse vid problemlösning betonas även i Räkna/Abakus (1999). Det finns också 

utryck som klargörande och utvecklande av tänkandet, reflektion över lösningen och argumentation 

som kunde tyda på ett analys och resonemangs perspektiv. Dock har jag ansett, vilket vi såg i 

kapitlet innan, att betoningen av perspektivet att lösa problem tillsammans är tydligare än 

betoningen av perspektivet analys och resonemang. Ett exempel på detta är ett antal punkter där 

författarna tar upp samarbetets positiva sidor. Punkterna handlar till stor del om att komma överens 

i gruppen. Anpassa sitt resonemang till andra, lyssna och anpassa sig till andras åsikter och ta 

ansvar för varandra (Kuijl Linberg 1999, s. 17). 

I Matte Mosaik (1999) finns det inga beskrivningar av problemlösning som kan passa in under detta 

perspektiv.  

                                                     
4 Se kapitel 2 Vad är ett matematiskt problem? för en beskrivning av rika och öppna problem. 
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Av de tre läromedlen är det i beskrivningen av problemlösning i Multimatte som analys och 

resonemangs perspektivet dominerar. Tyngdpunkten ligger på att elevens tänkande ska utvecklas. 

Eleven ska göra detta genom att exempelvis genom att resonera kring och analysera sina lösningar. 

Det finns också i Multimatte aspekter från samtliga andra perspektiv, samarbete, vardagsanknytning 

och strategier. Min analys är dock att detta mer tas upp som vägar att gå för att utveckla tänkandet.  

Lärandeteorier 

Inom detta perspektiv ses problemlösning som ett medel för lärande och ökat matematiskt tänkande 

där problemlösning handlar om att lära sig någonting nytt i och av problemlösningssituationen. Här 

betonas de kognitiva processerna vid problemlösning (tankeprocesser). Detta syftar till 

intellektuella processer inne i människan. Tänkandet utmärks av analys, resonemang och 

argumentation. Genom att analysera och resonera jämförs och tolkas information, utvecklas tankar 

och idéer, upptäcks samband och underbyggs skäl till olika ställningstaganden och 

lösningsalternativ. Att göra medvetna tankeexperiment och sedan analysera och värdera dessa är 

problemlösning. 

Även inom detta perspektiv (liksom perspektivet ovan) kan vi se både konstruktivistiska och 

sociokulturella idéer. Här är det dock en stark betoning av tänkandet som lyfts fram. Formuleringar 

som diskutera för och nackdelar och studera problems struktur och stimulera till generaliseringar, 

blir viktiga under denna rubrik. Formuleringarna tyder på att det inte bara är arbetsformen som 

åsyftas utan också ett utvecklande av tänkandet mot ny matematisk kunskap. Målet med 

undervisningen blir att ge eleverna en högre kvalitet i tänkandet och bättre kunskaper för att hantera 

olika situationer samt att upptäcka generaliserbarheten som en styrka i matematiken. Det är inte 

lösningen på problemet som är det viktiga utan istället processen och kvaliteten på tänkandet. Det 

blir för mig tydligt att dra paralleller till Deweys beskrivning av ett reflektivt tänkande. Det rätta 

sättet att tänka är enligt Dewey reflective thinking, vilket möjliggör att våra praktiker kan bli 

medvetna, övervägda och meningsfulla. Reflektivt tänkande är att aktivt, ihärdigt och noggrant göra 

övervägande och styra riktningen på vårt tänkande. Eleven ska då lära sig att kontrollera sitt 

tänkande genom medvetna tankeexperiment. Då kan dåliga tankevanor brytas eller utmanas och 

tänkandet utvecklas. Detta skulle också kunna stämma in på ett kognitivt synsätt där 

administrerande och kontrollerande av tänkande också betonas. Dock är det inom detta perspektiv 

främst ett tänkande som bygger på analys och resonemang som avses vilket ett kognitivt synsätt 

inte betonar lika starkt som det konstruktivistiska synsättet. 

Som vi har sett i beskrivningen av de olika perspektiven ligger de båda perspektiven 

problemlösning tillsammans och problemlösning genom analys och reflektion mycket nära 

varandra. Det kan ses som att perspektivet problemlösning tillsammans är en förutsättning för 

perspektivet problemlösning genom analys och resonemang. Genom att arbeta på ett visst sätt med 

medvetna tankeexperiment ökar elevens matematiska medvetenhet. Arbetssättet som beskrivs i det 

första perspektivet ska förklara och åskådliggöra för eleven så att en analys och ett resonemang är 

möjligt, detta leder i sin tur till ett utvecklat tänkande och ny matematisk kunskap. Detta ger också 

att ett sociokulturellt synsätt också skulle kunna vara aktuellt. Där lärande kan uppfattas som ett 

socialt fenomen som medieras av språket i sociala sammanhang. För att kunna analysera och 

resonera måste språket användas tillsammans med andra. Min distinktion mellan dessa perspektiv 

blir i detta sammanhang att analys och resonemang handlar om tänkandet i första hand medan 

problemlösning tillsammans i första hand handlar om sociala sammanhang. Vilket ger att jag väljer 

att lyfta fram ett konstruktivistiskt synsätt inom detta perspektiv. 
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Kapitel 6 Diskussion 

Matematikdidaktisk litteratur 
Som jag har beskrivit har det inte varit så lätt att se att en författare hållit sig inom ett perspektiv på 

området problemlösning. Istället har jag oftare sett att beskrivningarna från en och samma författare 

rör sig mellan flera perspektiv. Ett exempel på detta är Ann Ahlberg som rör sig inom alla de 

beskrivna perspektiven. En förklaring till att Ahlberg rör sig inom många perspektiv kan också 

ligga i skillnaderna i texternas omfattning. De texter som jag har analyserat har varit av varierande 

storlek från Ann Ahlberg som är ensam författare till en av de analyserade böckerna till andra 

författare som bara finns representerade med korta texter. Det är antagligen lättare att hitta många 

olika beskrivningar av området problemlösning i längre texter än kortare.  

Ord som resonera, argumentera, tänka logiskt och utveckla elevens tänkande förekommer flitigt i 

texterna. Detta är ord som inte är lätta att definiera och i många fall är det inte helt klart vad 

författarna menar med dessa ord. Antagligen är det så att olika författare menar olika saker. 

Uttrycket utveckla elevens tänkande kan t.ex. syfta på tänkande av olika slag. Det kan syfta på ett 

tänkande som är inriktat på sökande efter en lösning. Då gäller det för eleven att utveckla effektiva 

sätt att administrera sitt tänkande som i perspektivet problemlösning som strukturering. 

Utvecklingen av tänkandet är då inriktat på att hitta lämpliga tekniker och strategier. Uttrycket kan 

också syfta på ett tänkande som är inriktat på resonemang kring lösningsprocessen. Eleven ska då 

utveckla sin förmåga att jämföra, kontrastera och argumentera för giltigheten i olika delar av 

lösningsprocessen.  

Det finns också en bred samstämmighet om att samarbete befrämjar lärandet för den enskilda 

eleven. Det är intressant att fråga sig varför endast samarbete ur den enskilda elevens perspektiv 

diskuteras. På en rad områden menar författarna att elevens eget lärande och tänkande utvecklas 

genom samarbete. Det kunde ju också ha beskrivits som att samarbete kan leda till att inte enbart 

det egna tänkandet utvecklas utan också det gemensamma tänkandet och kunnandet. På så sätt kan 

eleven komma längre i tänkandet tillsammans jämfört med det enskilda tänkandet. Vilket i sin tur 

skulle leda till att det gemensamma kunnandet kan bli större jämfört med det enskilda kunnandet. 

Läromedel 
Till skillnad från kurslitteraturen där det var svårt att se om en författare höll sig inom ett perspektiv 

är det betydligt lättare att se inom vilket perspektiv beskrivningarna av problemlösning i läromedlen 

befinner sig. Jag har här tydligt kunnat se vad som betonas av de olika läromedlen och på så vis 

också kunnat se inom vilket perspektiv de olika läromedlen till huvudsak befinner sig. Denna 

skillnad i förhållande till den matematikdidaktiska litteraturen kan kanske till viss del förklaras av 

att de texter vilka jag har analyserat när det gäller beskrivningarna av problemlösning i läromedlen, 

framförallt Matte Mosaik och Räkna/Abakus, är mycket korta.  

I en kort beskrivning tvingas författaren att tydlig precisera vad som är viktigt samt också göra ett 

urval både kring vad som ska skrivas fram men också kring vad som inte ska tas med. Därför blir 

det också intressant att titta på vad som inte tas upp i beskrivningarna. Detta blir särskilt tydligt i 

Matte Mosaik vilken också har den kortaste beskrivningen. Författarna till Matte Mosaik befinner 
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sig, enligt min mening, till största delen inom perspektivet problemlösning som strukturering. Detta 

förstärks av att författarna i beskrivningarna av problemlösning inte tar upp någonting av följande; 

samarbete, nya matematiska insikter, medvetna tankeexperiment samt ett resonerande och 

analyserande förhållningssätt. 

Ett sätt att gå vidare för att få ett större material att analysera skulle kunna vara att jämföra 

beskrivningarna av problemlösning i lärarhandledningarna med hur elevuppgifterna i elevböckerna 

är utformade. Om ett läromedel t. ex. betonar samarbete i lärarhandledningen skulle det vara 

intressant att titta på i vilken mån jag kan se att detta arbetssätt gör avtryck i hur elevuppgifterna är 

utformade? 

En annan fortsättning kunde vara att titta på beskrivningar av andra matematiska områden än 

problemlösning. Jag har i min analys bara titta på de beskrivningar som behandlar området 

problemlösning. Det kan ju tänkas att det står någonting om samarbete i en beskrivning exempelvis 

av området aritmetik eller statistik. 

Här skulle det också vara av intresse att titta närmare på vad som inte tas upp i 

lärarhandledningarna. Som vi har sett av forskningen kring läromedel i matematikundervisningen 

så definierar läromedlet till stor del matematikundervisningens innehåll. Både i urvalet av det 

ämnesstoff som tas upp i undervisningen men också i det ämnesstoff som väljs bort.  

När jag ser till den forskning som finns kring hur mycket och på vilket sätt läromedel används i 

matematikundervisningen så är min slutsats att läromedlets roll i matematiken i grundskolan är stor 

(se kapitlet Läromedel i matematikundervisningen). Eftersom jag så tydligt kan se att området 

problemlösning beskrivs på olika sätt i olika läromedel så antar jag att detta även gäller för andra 

områden inom matematiken. För den enskilde läraren kan det vara av vikt att tydligt kunna se hur 

och på vilket sätt olika läromedel skiljer sig åt i beskrivningar av matematikens områden. Samtidigt 

är detta ett allt för stort arbete för lärare på fältet att utföra. Att det tar tid att sätta sig in i alla delar 

av detta arbete har i alla fall varit min erfarenhet under arbetet med denna uppsats. För mig var det 

nödvändigt att först sätta mig in i litteraturen om problemlösning i matematikämnets didaktik innan 

jag kunde analysera läromedlens beskrivningar. Min slutsats är alltså att det är ett svårt och 

framförallt tidskrävande arbete för verksamma lärare. Dock ser jag det ändå som viktigt för den 

enskilda läraren. 

Lärandeteorier  

När det gäller spår av lärandeteorier kunde jag relativt lätt se vilken teori som så att säga hörde ihop 

med vilket perspektiv. Dock är det så att jag i något fall kan se att det finns spår av flera teorier 

inom samma perspektiv. Ett exempel på detta är perspektivet problemlösning i vardagen där jag kan 

se spår av kognitivistisk teori och sociokulturellt perspektiv även om det är en behavioristisk teori 

jag väljer att lyfta fram. Det kan också vara problematiskt att skilja de olika lärandeteorierna åt. Ett 

exempel på detta är social konstruktivism och sociokulturellt perspektiv. Jag skulle därför uttrycka 

det som att det finns spår av olika teorier i texterna om problemlösning snarare än att jag kan se 

vilken teori som hör ihop med vilket perspektiv.  

Mycket få av de författare som jag har studerat beskriver sin lärandeteoretiska ståndpunkt. Ändå 

tycker jag mig i mitt resultat kunna se spår av lärandeteorier i beskrivningarna. Eftersom min 

utgångspunkt har varit att praktiken (eller texter om praktiken) går att tolka och förstå med hjälp av 

kunskaps- och lärandeteoretiska perspektiv blir de spår jag tycker mig kunna se mycket intressanta. 
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Om praktiken i någon mening också är teoretisk på så sätt att praktiken, medvetet eller omedvetet, 

tar stöd i teorin är det av intresse att tydliggöra denna teori. Det kan också tyckas vara av intresse 

för läsaren att veta vilka lärandeteoretiska ståndpunkter som kan sägas ligga bakom de praktiker 

som framförs i författarnas beskrivningar av problemlösning.  

Samtidigt är det kanske inte görligt för författarna att i de texter jag har undersökt redovisa sin 

kunskapsteoretiska ståndpunkt på ett tydligt sätt. Många av de texter jag har läst har varit kapitel i 

antologier eller liknande. Att i sådana relativt korta texter i den typen av texter också redovisa en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt är antagligen varken görligt eller läsvänligt.    

I den översikt av forskning kring användandet av läromedel i matematikundervisningen som jag har 

gjort har jag sett att hur läraren väljer att använda läromedlet i mycket styrs av lärarens pedagogiska 

grundsyn eller ideologi. Det blir då intressant att se vilka spår av lärandeteorier jag kan se bakom 

beskrivningarna för att se om detta överensstämmer med lärarens grundsyn eller ideologi. Om 

läromedel i stor utsträckning definierar matematikundervisningen och läromedlet implicit är färgat 

av lärandeteorier tänker jag mig att läraren skulle vara intresserad av att, inte bara implicit, se 

vilken eller vilka lärandeteorier som har färgat ett läromedel. Kanske skulle de med andra ord vara 

av intresse att författarna till läromedel redovisar någonting om lärandeteorier i 

lärarhandledningarna.  

Sammanfattning 

Som vi har sett så finns det många betydelser av vad området problemlösning kan innebära; ren 

färdighetsträning i form av tillämpning av kunskaper eller utveckling av matematiska tankar och 

idéer. Tankeprocesser inne i hjärnan eller ett arbetssätt i skolan. I den litteratur som jag har läst 

hittar jag inte någon precis överensstämmelse av vad problemlösning är. Jag hittade få eller inga 

direkta beskrivningar av vad problemlösning är. Istället beskrivs snarare området indirekt genom att 

beskriva ett antal andra områden. Dessa områden tas upp av så gott som alla de 

matematikdidaktiker som jag har studerat och ses som kopplade till problemlösning på ett eller 

annat sätt. Exempelvis beskrivs problemlösning genom att definiera vad som är ett problem eller i 

vilket sammanhang problemlösning ska användas i undervisning (ex. vardaglighet). Wyndhamn 

m.fl. beskriver detta som att i sättet att tala om problemlösning blir ordet en metafor. 

”Problemlösning blir därmed en metafor i och med att ordet klingar välbekant och betecknar något 

annat, ofta abstrakt eller inte helt klart artikulerat.” (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000, s. 61) 

Ordet har ett stort symbolvärde med positiva konnotationer, men står också för någonting på samma 

gång svårbeskrivbart och allmängiltigt. Det blir då lättare att beskriva problemlösning genom att 

t.ex. beskriva vad ett problem är eller kan tänkas vara. Problemlösning får en betydelse som 

betecknar de handlingar som eleven utför för att fullfölja en uppgift (ex. samarbete eller 

användandet av strategier). Det är också vanligt att problemlösning beskrivs utifrån vad det inte är 

t.ex. problemlösning är inte tillämpning (Ahlberg 1991, s. 114).  

Som vi har sett finns det inom matematikämnets didaktik knappast heller någon enhetlig eller tydlig 

definition av vad som kännetecknar ett matematiskt problem. Det blir i min läsning av litteraturen 

tydligt att hur författarna ser på vad ett problem är blir något annorlunda beroende på vilken ingång 

de har till problemlösning som aktivitet i skolan. Likaså kan karaktären på problemen bestämma 

vad som ses som problemlösning.  
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I mina läsningar av litteraturen kring problemlösning har jag tagit hjälp av de ovan beskrivna 

perspektiven för att hitta likheter och skillnader i det jag har läst. Dock har det inte varit så lätt att se 

att en författare har hållit sig inom ett perspektiv på området problemlösning, framförallt från den 

matematikdidaktiska litteraturen. Snarare är det så att jag kan känna igen delar av det som beskrivs 

och ge det betydelser som stämmer överens med de olika perspektiven. Perspektiven kan också ses 

som avhängiga av varandra som t.ex. tillsammans och analys och resonemang där ett 

konkretiserande arbetssätt i form av t.ex. samarbete kan ses som en förutsättning för ett 

analyserande och resonerande tänkande.  

Frågan är då hur användbart ett sådant analysverktyg är. Om jag hade varit ute efter att kategorisera 

det skrivna eller den som skriver i olika fack där varje fack representeras av ett statiskt synsätt är 

verktyget kanske inte särskilt användbart. Som vi har sett går det mycket sällan att säga att en 

författare håller sig inom ett perspektiv. När jag istället har betraktat verktyget som ett sätt att 

tydliggöra skillnader och likheter mellan olika beskrivningar tycker jag att det är användbart. I 

själva verket skulle jag vilja säga att det är så att perspektiven i sig själva inte finns. Jag menar då 

att jag har använt mig av verktyget som ett sätt att organisera och strukturera olika beskrivningar 

och inte att verktyget i sig ger en beskrivning av området problemlösning. Med hjälp av 

perspektiven blir då skillnader och likheter i beskrivningarna synliga. 

Ambitionen med den här uppsatsen har inte varit att ge en heltäckande bild över området 

problemlösning inom matematikämnets didaktik. Snarare har det varit så att jag under arbetets gång 

har insett att området var mycket större och mer komplext än vad jag trodde när jag gav mig in i 

detta arbete. Vilket också har lett till att jag nu har fler frågor kring problemlösning än de jag har 

lyckats besvara i min uppsats. 

Hur kan jag gå vidare? 

 

Jag kan tänka mig flera olika uppslag till vidare studier. Ett område som tydligt väckte min 

nyfikenhet var studier kring läromedel. I det resultat som jag har kommit fram till när det gäller 

läromedel var det tydligt för mig att resultatet ledde till fler frågor än vad jag lyckades besvara i 

min studie. 

Exempel på detta är att jämföra beskrivningarna av problemlösning i lärarhandledningarna med hur 

elevuppgifterna i elevböckerna är utformade. Om ett läromedel t. ex. betonar samarbete i 

lärarhandledningen skulle det vara intressant att titta på i vilken mån jag kan se att detta arbetssätt 

gör avtryck i hur elevuppgifterna är utformade? 

En annan fortsättning kunde vara att titta på beskrivningar av andra matematiska områden än 

problemlösning. Jag har i min analys bara titta på de beskrivningar som behandlar området 

problemlösning. Det kan också tänkas att det står någonting om samarbete i en beskrivning 

exempelvis av området aritmetik eller statistik. 

Det skulle också vara av intresse att titta närmare på vad som inte tas upp i lärarhandledningarna. 

Som vi har sett av forskningen kring läromedel i matematikundervisningen så definierar läromedlet 

till stor del matematikundervisningens innehåll. Både i urvalet av det ämnesstoff som tas upp i 

undervisningen men också i det ämnesstoff som väljs bort. Det skulle då vara intressant att titta mer 

noggrant på urvalet av ämnesstoff i läromedlen. 
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Ett annat exempel på fortsatta studier skulle kunna vara att ännu mer tydligt undersöka på vilket sätt 

jag kan se spår av lärandeteorier i läromedel. Jag skulle då kunna undersöka både 

lärarhandledningarna och elevböckerna för att se vilka spår av lärandeteorier jag kan se i dessa. 

Det kan också vara av intresse att undersöka vilka perspektiv lärare eller studenter vid 

lärarutbildningen har när dessa beskriver problemlösning. Genom intervjuer eller enkäter skulle jag 

då kunna undersöka på vilket eller vilka sätt lärare och studenter beskriver området problemlösning 

och vilka betydelser de ger området. 
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