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Förord 
 
Detta examensarbete ingår i utbildningen till gymnasielärare vid Luleå tekniska universitet. 
Arbetet har genomförts som ett utvecklingsarbete i matematik tillsammans med elever på 
handels- och administrationsprogrammet samt hantverksprogrammet på en gymnasieskola i 
Luleå. 
 
Jag vill tacka min vetenskapliga handledare Gretha Wikgren för granskning och konstruktiva 
förslag till förbättringar av rapporten. Jag är glad för allt du har lärt mig under den här tiden. 
 
Jag vill också tacka eleverna som har deltagit i studien och lärarna på matematikinstitutionen 
för ett vänligt bemötande. 
 
 
Luleå, december 2003 
 
 
Karin Johansson 

 



Sammanfattning 
 
Syftet med utvecklingsarbetet är att studera hur elever går tillväga när de arbetar med 
problemlösning samt att försöka få en uppfattning om vad som kan upplevas som svårt under 
problemlösningsprocessen. Arbetet har genomförts tillsammans med en grupp gymnasieelever 
i årskurserna 2 och 3 på handels- och administrationsprogrammet samt hantverksprogrammet. 
Eleverna löste ett matematikproblem och svarade därefter på ett frågeformulär som hörde till 
den aktuella uppgiften. I slutet av lektionen lämnades ett lösningsförslag in tillsammans med 
frågeformuläret. Hela undersökningen avslutades med en utvärdering av arbetssättet. Det har 
varit svårt att dra generella slutsatser om elevernas tillvägagångssätt vid problemlösning på 
grund av att antalet lektioner har varit för få. Min uppfattning är att den begränsade tiden har 
varit en avgörande faktor för utfallet i den här studien. Eleverna i den här gruppen hade ingen 
tidigare erfarenhet av problemlösning och förmågan att lösa problem måste få utvecklas 
långsamt under lång tid. Antalet uppgifter måste också vara fler för att det ska vara möjligt att 
dra några slutsatser om elevernas strategier när de arbetar med ett problem. De flesta uppgav 
att det svåraste med problemlösning är att det inte finns några givna regler och metoder att 
arbeta efter. 
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Bakgrund 
 

Inledning 
 
En traditionell inlärningsmetod i matematik innebär för det mesta att eleverna löser ett antal 
övningsuppgifter av en viss typ i läroboken. Problemen är välstrukturerade och formulerade 
på ett sådant sätt att det bara finns ett enda svar. Eleverna löser uppgifterna genom att använda 
regler och begrepp som de nyss har lärt sig. I den här formen av undervisning är ett korrekt 
svar det viktigaste, inte hur man kommer fram till lösningen. 
 
I ett problembaserat lärande finns det däremot inte någon given lösningsmetod från början. 
Eleverna får reflektera över påståendet och själva försöka finna ett eller flera olika sätt att lösa 
problemet på. Skillnaden från den traditionella undervisningen är alltså att fokuseringen sker 
på lösningsmetoden i stället för på svaret. 
 
Under 1980-talet väcktes över hela världen ett stort intresse för problembaserad undervisning 
i matematik. I publikationen Everybody counts: A report to the nation on the future of 
mathematics education skriver the National Research Council (1989) att matematik är ett 
levande ämne som omfattar både vår yttre omvärld och vårt inre medvetande. Fastän det 
matematiska språket är baserat på regler som måste läras in är det viktigt för motivationen att 
eleverna övar på att uttrycka sig på ett matematiskt språk. Detta kräver förändring i såväl 
läroplan som undervisningsform. Upprepade insatser måste inriktas på att  

 söka lösningar – inte bara memorera procedurer; 
 utforska modeller – inte bara memorera formler; 
 formulera hypoteser – inte bara göra övningsuppgifter. 

 
Om undervisningen fokuseras på detta kommer eleverna att få möjlighet att studera 
matematik som ett utforskande och dynamiskt ämne i stället för en strikt, absolut sluten 
samling lagar som ska memoreras. De kommer att uppmuntras att se matematik som en 
vetenskap och förstå att matematik handlar om modeller och inte bara om tal. 
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (1994), fastställs att: 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 
Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen (s 9). 
 
Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan 
skall ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild 
uppmärksamhet i en kursutformad skola. Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina 
erfarenheter och tillämpa sina kunskaper (s 9). 

 
I kursplanen för ämnet matematik i läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (1994), 
framgår följande: 

 
Matematikundervisningen syftar till att ge eleverna tilltro till det egna tänkandet samt till 
den egna förmågan att lära sig matematik och använda matematik i olika situationer. 
Undervisningen skall utveckla elevernas nyfikenhet, öppenhet, analytiska förmåga, 
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kreativitet och ihärdighet vid matematisk problemlösning samt förmåga att generalisera, 
abstrahera och estetiskt fullända lösningar och resultat (s 40). 

 
Vidare fastställer läroplanen att skolans matematikundervisning ska sträva efter att eleverna 
får lära sig att använda matematiska symboler, begrepp, uttryckssätt och metoder, upptäcka 
mönster och samband samt lösa problem. De ska även få möjlighet att utveckla sin förmåga 
att tolka och formulera en problemsituation samt välja metod och hjälpmedel för att lösa 
problemet. Eleverna ska med hjälp av matematik kunna lösa problem på egen hand och i 
grupp samt tolka och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga uppgiften. 
Eleverna måste få öva på att lära sig följa, föra och redovisa matematiska tankegångar 
muntligt och skriftligt. I kursplanen påpekas även att matematisk problemlösning är en 
skapande verksamhet som tar tid. Denna process ska kunna utvecklas genom att eleverna 
reflekterar över sin egen kunskap och inlärning, antingen enskilt eller i grupp. 
 
Mot bakgrund av ovanstående och eftersom den traditionella undervisningen fortfarande 
dominerar på gymnasiet, har jag valt att göra en undersökning genom att använda en 
problembaserad inlärningsmetod. Jag har för avsikt att studera hur elever på handels- och 
administrationsprogrammet samt hantverksprogrammet går tillväga när de arbetar med 
problemlösning Jag ska också försöka att få en uppfattning om vad som kan upplevas som 
svårt under problemlösningsprocessen. 
 

Vad är ett problem? 
 
1945 gav den ungersk-amerikanske matematikern och läraren George Pólya ut boken How to 
solve it, vilket innebar en vändpunkt för problemlösning som undervisningsform i matematik. 
I kontrast till den nästan helt dominerande traditionella matematikundervisningen, var hans 
idéer fokuserade på problemlösning som en metod för undervisning och inlärning av 
matematik. 
 

Routine problems, even many routine problems, may be necessary in teaching mathematics 
but to make the students do no other is inexcusable. Teaching the mechanical performance 
of routine mathematical operations and nothing else is well under the level of the cookbook, 
because kitchen recipes do leave something to the imagination and judgement of the cook 
but mathematical recipes do not. (Pólya 1957, s 172). 

 
Pólya (1981) har delat in problem i fyra olika klasser. Den första kategorin består av problem 
som kan lösas genom mekanisk tillämpning av en regel eller genom mekanisk imitation av ett 
exempel med en teknik som nyss har blivit introducerad. Den andra problemtypen kan på 
samma sätt lösas genom tillämpning av en regel eller genom imitation av ett exempel, men 
det är inte uppenbart vilken metod som ska användas. Den tredje klassen består av problem 
som kräver en kombination av minst två olika regler eller metoder som har blivit presenterade 
tidigare. Den fjärde problemtypen fordrar en ny kombination av regler eller metoder, har 
många förgreningar och kräver en hög grad av självständighet och logiskt tänkande. 
 
Oberoende av inlärningsmetod har eleverna alltid arbetat med problem under 
matematiklektionerna. Vad menas då egentligen med ett problem? Schoenfeld (1992) anser att 
det finns två olika definitioner av ett matematiskt problem. Traditionellt sett har ett problem 
inneburit matematiska uppgifter som ska utföras. Detta innefattar övningsuppgifter som 
används i introduktionen av en ny lösningsteknik, som övning och som ett mått på 
matematisk skicklighet. De här uppgifterna är ofta rutinmässiga och avser i regel bara att ge 
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träning på en lösningsmetod som nyss har presenterats. Enligt Schoenfeld (1992) innebär den 
andra definitionen att problemet är problematiskt. Det betyder att en matematisk uppgift ska 
utföras, men det är från början inte givet vilken eller vilka lösningsmetoder som ska användas. 
Denna definition av ett problem utgår ifrån hur det upplevs av individen. En uppgift kan 
uppfattas som ett komplicerat problem för en elev och som en ren rutinsak för en annan. 
 
Björkqvist (2001) anser att en viktig aspekt är om problemlösaren uppfattar ett problem som 
”sitt eget” eller om det ”tillhör någon annan”. Ett problem som upplevs som ens eget kan 
lättare sättas i samband med tidigare erfarenheter och motivationen ökar. Lärobokens 
uppgifter kan upplevas som rutinmässiga just på grund av att de inte refererar till elevernas 
vardag. Det är främst inom det problembaserade lärandet som betydelsen av komplexa och 
autentiska uppgifter lyfts fram som en förutsättning för fördjupat lärande. Uppgifter som inte 
entydigt fastställer vad som ska göras – öppna problem – kan användas dels för att undersöka 
hur problemen upplevs av eleverna och dels för att utveckla metoder som får eleverna att ta 
till sig problemen som sina egna. Björkqvist (2001) har delat in den här typen av uppgifter på 
följande sätt: 

 Problem där förutsättningarna är givna, men slutresultatet öppet. Flera olika resultat 
kan förväntas beroende på de antaganden som gjorts. 

 Problem med öppna förutsättningar, men med ett givet resultat. Problemen får lösas 
under vissa antaganden som man själv gör. 

 Problem där både förutsättningar och resultat är öppna. 
 

Problemlösningsförmåga 
 
Lester (1996) anser att förmågan att lösa problem i matematik utvecklas långsamt under lång 
tid på grund av att det inte är tillräckligt med enbart direkta tillämpningar. Enligt Lester är 
denna förmåga att lösa matematiska problem en funktion av minst fem – av varandra 
beroende – kategorier: 
1. Kunskapens användning. 

I denna kategori ingår såväl informella och intuitiva som formella kunskaper som stödjer 
elevens prestationer i matematik. Särskilt viktigt är kännedom om fakta och definitioner, 
algoritmer, strategier, problemtyper och rutinmässiga metoder. Eleven måste kunna 
organisera, representera och använda sin kunskap. 

2. Kontroll. 
Kontrollen går ut på att ordna och fördela sina egna tillgängliga resurser. Det handlar 
framför allt om hur man planerar, utvärderar och styr sitt tänkande. Förutom kognition 
har matematikdidaktisk forskning fokuserat på metakognition, det vill säga processer 
som används för att reglera beteenden. Vid problemlösning är det viktigt att kunna 
kontrollera sina handlingar. 

3. Matematisk uppfattning. 
En individs personliga inställning till matematik formas av individens subjektiva kunskap 
om sig själv, om omgivningen och om matematik. Dessa uppfattningar skapar attityder 
och känslor som styr besluten vid problemlösning. 

4. Affekter. 
Affekter omfattar känslor och attityder. Lester betraktar attityder som personliga 
egenskaper, medan känslor är situationsspecifika. En individs prestationer i matematik 
påverkas av attityder som motivation, intresse, självförtroende, förmåga att stå emot 
svårigheter, villighet att ta risker, tolerans för osäkerhet och förmåga att inte ge upp. 
Ibland är affekterna så starka att de dominerar tankeförmåga och handling. 
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5. Sociokulturellt sammanhang. 
Eftersom människor lever i en verklighet som både påverkar och påverkas av mänskligt 
beteende är det viktigt att ta hänsyn till vilken effekt sociokulturella faktorer har på 
bildandet av kunskap. Sociala och kulturella förhållanden påverkar utveckling av, 
förståelse för och användning av matematiska metoder. Dels handlar det om den 
matematik som eleverna för med sig hemifrån till skolan och som förser dem med 
intuition och informella metoder för att kunna lösa uppgifter. Dels handlar det om 
samspelet mellan lärare och elever samt vilka värderingar och förväntningar som 
prioriteras i skolan. Detta har inte bara betydelse för vilken matematik som lärs in, utan 
även hur den lärs in och hur den förstås. De sociokulturella villkoren, både i och utanför 
skolan, har alltså stor betydelse för en individs resultat i matematik. 
 

Det är inte möjligt att separera de fem olika kategorierna från varandra eftersom deras 
inbördes samverkan medför att de blir beroende av varandra. Individens matematiska 
uppfattning inverkar på affekter. Dessa båda påverkar i sin tur kunskapens användning och 
kontroll, samtidigt som sociokulturella sammanhang har effekt på alla övriga kategorier. 
Lester (1996) menar att just detta kan vara en orsak till att en del elever upplever att 
problemlösning är svårt. Svårigheterna förstärks av att de flesta elever inte får tillräckligt med 
utbildning i problemlösning, vare sig kvalitativt eller kvantitativt, på grund av att 
problemlösningens komplexa sammansättning gör den besvärlig att undervisa i. Lester 
framhåller att det är viktigt att eleverna får möjlighet att lösa många problem och att 
problemlösningsförmågan får utvecklas långsamt under en lång period. Eleverna har lättare 
att ta till sig undervisningen om de upplever att läraren tycker att problemlösning är viktigt. 
Dessutom konstaterar Lester att de allra flesta gynnas av en systematisk undervisning i 
problemlösning. 
 

Resurser, heuristik, kontroll och matematisk uppfattning 
 
För att kunna bedöma vad som sker när någon arbetar med att försöka lösa ett problem måste, 
enligt Schoenfeld (1985), hänsyn tas till vilka resurser som finns tillgängliga, heuristik, 
kontroll och individens matematiska uppfattning. 
 
Med resurser avser Schoenfeld de matematiska baskunskaper som utgör grunden för 
genomförandet vid problemlösning. Han syftar på den kunskapsmängd som en person är 
kapabel att frammana i en viss matematisk situation och innefattar intuition, informell 
kunskap inom området, fakta, definitioner, algoritmiska metoder, rutinprocedurer samt 
förståelse för påståenden och regler. 
 
Schoenfeld definierar heuristik som de strategier, tekniker och tumregler som används för att 
effektivt kunna arbeta vidare med obekanta uppgifter eller problem som inte är rutinmässiga. 
Heuristik omfattar bland annat att rita figurer, introducera lämpliga beteckningar, dra nytta av 
liknande problem, omformulera problem, arbeta baklänges, testa och kontrollera metoder. 
 
Enligt Schoenfeld innebär kontroll de urval och resursfördelningar som görs under försöken 
med att lösa ett problem. Det kan handla om övergripande beslut angående planering, 
kontroll, utvärdering av lösningar och medvetna metakognitiva handlingar. 
 
Med matematisk uppfattning avser Schoenfeld en persons ”matematiska världsbild”, det vill 
säga individens synsätt på sig själv, på sin omgivning och på matematik som avgör hur 
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kunskaperna inom de övriga kategorierna används. Den matematiska uppfattningen 
bestämmer bland annat hur någon väljer att närma sig ett problem, vilka arbetsmetoder som 
används eller undviks och hur mycket tid som läggs ner på problemet. 
 
Den kunskap en elev ”har med sig” till en problemsituation kan av olika anledningar vara 
felaktig. Det kan till exempel bero på att eleven har missförstått eller glömt bort vad en viss 
procedur går ut på. Detta innebär, enligt Schoenfeld (1985), att det inte är tillräckligt att bara 
uppmärksamma elevens kunskap inom olika områden. Det är minst lika viktigt att observera 
vilken tillgänglighet eleven har till sina egna resurser. 
 
Den matematiska terminologin måste vara klar och entydig. Schoenfeld (1985) påpekar att det 
ofta saknas anknytning till elevernas informella och intuitiva associationer vid presentationen 
av nya begrepp och regler. När eleverna arbetar med obekanta uppgifter och får erfarenhet av 
dem, kommer de att utveckla en intuition som underlättar närmandet till formell kunskap. 
Forskning tyder på att intuition och informell uppfattning inom ett matematiskt område är 
mycket viktig och kan fungera som en övergång till formell förståelse. 
 
Rutinprocedurer är ofta komplexa, ickealgoritmiska metoder som används när det gäller att 
göra taktiska val. Det kan till exempel handla om att bestämma sig för en passande 
problemframställning, välja oberoende variabler på ett bra sätt eller få ut en formel för den 
beroende variabeln. Strategiska beslut handlar däremot om vad som ska göras i en lösning, till 
exempel planering, vad som ska fullföljas eller vad som inte ska fullföljas. Schoenfeld (1985) 
framhåller att både taktiska och strategiska beslut som görs under försöken att lösa en uppgift 
har stor betydelse för urval och fördelning av resurser. 
 
Schoenfeld (1985) betraktar resurser och kontroll som två kvalitativt olika, men samtidigt hårt 
sammankopplade aspekter. Att behärska individuella heuristiska strategier är bara en del i 
problemlösningsprocessen. En person som arbetar med ett problem måste dessutom ha 
förmåga att välja ut och fullfölja de metoder som fungerar, att sortera bort olämpliga val och 
rent allmänt övervaka och ha uppsikt över hela problemlösningsprocessen. Man måste vara 
såväl effektiv som kreativ och fördelningen mellan resurser och kontroll är ofta avgörande för 
om det går bra eller dåligt att lösa en uppgift. Schoenfeld menar att det är svårt att lära 
eleverna att använda heuristiska strategier eftersom det krävs så många steg i denna process. 
Förutom att veta vilken strategi som ska användas måste problemlösaren känna till någon 
lämplig version av strategin som kan användas till ett specifikt problem. Därefter måste 
problemlösaren utforma några lämpliga, lättare uppgifter samt försöka uppskatta 
sannolikheten av möjligheterna att lösa och sedan dra nytta av dessa uppgifter. Slutligen ska 
en uppgift väljas ut, lösas och sedan utnyttjas till lösningen av det aktuella problemet. 
 
Enligt Schoenfeld (1985) formas en persons ”matematiska världsbild” både av erfarenheter 
från den ”verkliga” världen och av erfarenheter från klassrummet. Dessa perspektiv påverkar 
en individs beteende vid konfrontationen med ett matematiskt problem, både när det gäller 
vad som uppfattas som viktigt i en uppgift och vilka idéer eller kognitiva resurser som 
används. Den matematiska uppfattningen kan hjälpa en individ att avgöra om formella 
matematiska kunskaper ska användas för att lösa problem ur den ”verkliga” världen och har 
betydelse för hur en person väljer att lära sig matematik. 
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Undervisning med problemlösning som modell 
 

Pólya (1957) har organiserat problemlösningens olika steg i fyra faser: 
1. Att förstå problemet. 

Vad är det i uppgiften som är obekant? Vilka förutsättningar är givna? Vad är villkoret? 
Är det möjligt att uppfylla villkoret? Är villkoret otillräckligt, överflödigt eller 
motsägelsefullt? Ta reda på om villkoret är tillräckligt för att kunna bestämma det 
obekanta. Försök att dela upp villkoret i mindre delar och skriv ner dem. Rita en figur 
och inför lämpliga beteckningar. 

2. Att utarbeta en plan. 
Känner du igen problemet eller har du sett någon liknande uppgift förut? Om det här 
problemet verkar vara för svårt till en början, prova först att lösa något liknande problem. 
Dela upp problemet och lös delar av det genom att bara använda en viss del av villkoret. 
Kontrollera hur mycket av det obekanta som hittills är bestämt. Försök finna sambandet 
mellan givna fakta och det obekanta. Försök att variera förutsättningar eller det obekanta 
eller kanske båda delarna om det är nödvändigt. Till sist, har du använt alla givna 
förutsättningar och hela villkoret? Är alla nödvändiga beteckningar klart och tydligt 
redovisade? När allt detta är genomfört kommer förhoppningsvis en plan att vara 
utarbetad. 

3. Att genomföra planen. 
Vid genomförandet är det viktigt att inte avvika från den uppgjorda planen. Detta kan 
undvikas genom att kontrollera varje steg i processen. Det ska vara möjligt att klart 
kunna avgöra om varje steg är korrekt utfört. 

4. Att se tillbaka på lösningen. 
Undersök den erhållna lösningen genom att granska resultatet och bevisen. Kontrollera 
om resultatet kan härledas på flera olika sätt och om genomförandet kan göras enklare. 
Slutligen är det av intresse att försöka bedöma om resultatet eller metoden kan användas 
vid lösning av något annat problem. 
 

Med utgångspunkt från denna indelning har Lester (1985) studerat vilka hinder som elever 
kan stöta på vid problemlösning och vad läraren kan göra för att undvika dem. Till att börja 
med konstaterar han att ovana problemlösare ägnar alldeles för lite tid åt att försöka förstå 
problemet innan de utarbetar och genomför sina planer. Det är viktigt att kunna organisera och 
dela upp problemet innan man börjar lösa det. Svårigheterna vid det andra och det tredje 
steget ligger i att känna igen de givna villkoren så att en metod kan användas effektivt samt att 
välja en viss strategi bland två eller flera alternativ. Läraren måste ge anvisningar så att 
eleverna känner igen och vet när en viss teknik är användbar. De måste även få hjälp med att 
lära sig att välja ut en lämplig strategi bland flera olika samt att utföra den korrekt. När eleven 
tittar tillbaka på lösningen och ser sambandet till någon allmän regel eller någon uppgift som 
har lösts tidigare har eleven förstått vad problemet handlar om. Det är inte tillräckligt att 
läraren bara tränar eleverna på att kontrollera att svaret uppfyller alla givna förutsättningar. 
Lester menar att det är minst lika viktigt att eleverna lär sig att se tillbaka på själva 
lösningsmetoden och försöker svara på vad de har lärt sig av att lösa problemet. Det är även 
bra om eleven kan avgöra om någonting kan användas vid framtida problemlösning. Ett steg i 
rätt riktning kan, enligt Lester (1985), vara att läraren fokuserar mer uppmärksamhet på hur 
eleven angriper problemet och mindre på ett korrekt svar. 
 
I tabell 1 visas en undervisningsstrategi för problemlösning som Lester (1985) har utarbetat. 
Aktiviteterna beskriver en arbetsmetod som läraren kan använda för att systematiskt handleda 
eleverna genom problemlösningsprocessen med avsikt att bygga upp självförtroende och 
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kunskap. Lester kopplar olika åtgärder till bestämda syften och framhåller betydelsen av 
diskussion i helklass både före och efter elevernas arbete med problemlösning, oavsett om de 
jobbar enskilt eller i grupp. Diskussionerna är viktiga för utformandet av gemensamma 
problemformuleringar och för förståelsen. De har även betydelse för att eleverna ska lära sig 
att identifiera speciella typer av uppgifter, för att de lättare ska komma ihåg vad de har sysslat 
med och för att kunna använda kunskaperna vid ett senare tillfälle. Lärarens synliga roll 
minskar allteftersom eleverna blir skickligare och får en god uppfattning om problemlösning. 
De kan då själva välja lämpliga strategier, variera och generalisera problemen. 
 
Tabell 1. Lester’s (1985) undervisningsstrategi för elevernas och lärarens aktiviteter i 

klassrummet vid problemlösning. 
 

Fas Avsikt Läraraktivitet Elevaktivitet 
Presentation av 
problemet. 

Eleverna utvecklar 
förståelse för 
problemet. 

 Presentera 
problemet. 

 Svara på 
förtydligande 
frågor. 

 Organisera 
eleverna att börja 
arbeta. 

 Läsa och/eller 
lyssna på 
presentationen. 

 Ställa klargörande 
frågor. 

 Registrera 
nödvändig 
information. 

Eleverna arbetar 
med problemlösning.

Eleverna utarbetar 
och genomför en 
plan för att lösa 
uppgiften. 

 Uppmuntra elever 
att dela idéer med 
andra. 

 Hjälpa eleverna att 
fokusera på 
relevant 
information. 

 Ge ledtrådar till 
elever som har kört 
fast. 

 Arbeta med 
problemet, enskilt 
eller i grupp. 

Diskussion av 
problem och 
lösningar. 

Eleverna får ny 
insikt i problemet 
och ett bra 
tillvägagångssätt för 
problemlösning. 

 Låta några elever 
demonstrera sina 
lösningar. 

 Framhålla 
betydelsen av att 
kontrollera arbetet. 

 Försöka 
generalisera 
problemet. 

 Lyssna på hur 
andra har löst 
problemet och 
diskutera 
lösningsmetoder. 

 Försöka dra 
allmänna 
slutsatser om 
problemet. 

 Försöka analysera 
vad som fungerade 
och varför. 

 

Kognition och metakognition 
 
Lester (1985) definierar metakognition som medvetenhet om eller förståelse av den kunskap 
man har – en förståelse som kan uttryckas antingen genom att använda kunskapen på ett 
effektivt sätt eller genom att kunna beskriva den. Det handlar alltså om att vara medveten om 
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sitt eget tänkande, hur man går till väga när man löser problem, fattar beslut, tolkar en text 
eller söker i sitt minne. Förutom avsiktliga val av strategier när man ställs inför ett problem, 
innebär metakognition att man kontinuerligt kontrollerar sitt tillvägagångssätt och att man är 
på rätt väg. 
 
Enligt Lester (1985) består metakognition av en kognitiv självmedveten komponent och en 
komponent som reglerar beteendet. Av särskilt intresse är metaminnet, det vill säga individens 
medvetande av och möjlighet att reglera lagring av information och återkalla processer. 
Flavell & Wellman (1977) har identifierat tre variabelklasser som påverkar metaminnet; 
person-, uppgifts- och strategivariabler. Personvariabler omfattar minnets kapacitet och 
begränsningar samt processer som rör korttidsminnet. Uppgiftsvariabler inkluderar faktorer 
och villkor som påverkar vid lagring eller återkallning av information. Strategivariablerna 
behandlar kännedom om användning av lämpliga strategier vid lagring eller återkallning av 
information – både när det gäller att förbereda för kommande arbetsuppgifter och underlätta 
aktuell verksamhet. 
 
Genom att identifiera en problemlösningsmodell med en metakognitiv komponent kan man 
studera vilken betydelse metakognition har för matematisk problemlösning. Lester (1985) 
påpekar att Pólyas indelning av problemlösning i fyra faser (som beskrivs i föregående 
avsnitt) inte tar hänsyn till metakognitiva processer. Modellen innehåller strategivariabler som 
påverkar själva arbetsprestationen, men varken person- eller uppgiftsvariabler. Den omfattar 
inte heller samverkan mellan metakognition och kognition. Den här omständigheten har lett 
till att metakognition har ignorerats i forskningen, som i stället har inriktats på heuristik. 
Lester anser att det är metakognitiva processer som svarar för stora delar av de mentala 
aktiviteterna vid tillämpningen av algoritmer och heuristik. Med anledning av detta har han 
modifierat Pólyas problemlösningsmodell så att den även innefattar en metakognitiv 
komponent baserad på Flavell & Wellman’s (1977) variabelklasser.  
 
I Lester’s modell består den kognitiva komponenten av fyra kategorier; förberedelse, 
organisation, utförande och kontroll. Förberedelse innebär värdering och förståelse av ett 
problem genom ett strategiskt beteende, det vill säga uppfattning av problemet, analys av 
information, framställning samt bedömning av svårigheter och chanser att lyckas. 
Organisation omfattar uppsättning av mål, planering, uppdelning av problemet och val av 
metod. Vid utförandet gäller det att begränsa tillvägagångssättet för att anpassa sig till den 
uppgjorda planen. Det kan till exempel handla om utförande av delmål och övervakning av 
delmålens konsekvenser. Kontrollen inkluderar utvärdering av fattade beslut och granskning 
av den genomförda planens resultat och omfattar en analys av förberedelse, organisation och 
utförande. När det är fråga om förberedelse och organisation kontrolleras lämplighet av 
problemframställning, planering samt överensstämmelse mellan uppgjorda planer och mål. 
Vid analysen av utförandet granskas bland annat hur delresultaten passar ihop med den 
befintliga planen och villkoren samt överensstämmelse mellan slutresultat och problemvillkor. 
 
Enligt Lester (1985) påverkas resultatet av de metakognitiva beslut som eleverna gör vid varje 
kategori i den kognitiva komponenten. Det handlar om hur de tänker och vilka val de gör 
genom hela problemlösningsprocessen. I Lester’s modell består innehållet i den 
metakognitiva komponenten av person-, uppgifts- och strategivariabler. 
 
Personvariabeln består av individens matematiska tänkande och kännetecken som påverkar 
utförandet, till exempel motivation, olust eller envishet. Den inkluderar även individens 
bedömning av sin egen kapacitet eller begränsning.  
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Uppgiftsvariabler omfattar fem underkategorier: 
 Innehållsvariabler associeras med det matematiska innehållet i en uppgift. 
 Sammanhangsvariabler innefattar det ickematematiska innehållet i problemet samt 

individens förtrogenhet med presentationen eller påståendet. 
 Strukturvariabler beskriver matematiska (logiska) förhållanden i uppgiften. 
 Syntaxvariabler behandlar förhållanden och arrangemang av ord och symboler i 

påståendet. 
 Processvariabler beskriver samverkan mellan problemlösarens mentala förberedelser 

och problemet som ska lösas. 
 
Strategivariabler sammankopplas med individens medvetande av strategier som används för 
att förstå, organisera, planera och utföra en plan samt kontroll och utvärdering av resultatet. 
Denna kategori inkluderar medvetandet av att olika handlingssätt kan medföra en bättre 
uppfattning om ett problem. Att förstå att det kan vara praktiskt att rita en bild som 
representerar viktig information i ett problem är ett exempel på detta. Det kan också vara 
medvetenheten om att använda sedan tidigare kända metoder för att öka förståelsen eller 
övervinna hinder, att veta när det är bra att identifiera delmål, jobba baklänges eller övervaka 
en process. 
 
Figur 1 visar Lester’s kognitiva och metakognitiva modell. Alla tre variabelklasser i den 
metakognitiva komponenten samverkar i någon omfattning. I många situationer är relationen 
mellan två kategorier särskilt tydlig. Person- och uppgiftsvariabler innefattar till exempel 
individens bedömning av en uppgifts svårighet. Person- och strategivariabler omfattar bland 
annat individens kännedom om att använda en metod som eventuellt kan fungera. 
Medvetandet om att alla problem av en speciell typ kan lösas genom att använda en viss 
metod är exempel på samverkan mellan uppgifts- och strategivariabler.  
 
Den viktigaste frågan är förstås hur, när och i vilken omfattning metakognition fungerar som 
vägledare eller reglerar beteendet vid problemlösning. Det som är av intresse är alltså vilken 
typ av samverkan som sker mellan de två komponenterna. De inre förhållandena mellan de 
fyra kategorierna i den kognitiva komponenten syns till vänster i figuren. De tre 
variabelklasserna i den metakognitiva komponenten har en direkt inverkan på kognitivt 
beteende under alla faser av problemlösningen. Pilen i figuren implicerar att metakognitiva 
beslut styr kognitiva handlingar. 

 

 
 
Figur 1. Lester’s (1985) kognitiva-metakognitiva modell. 
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Kontroll 

Organisation 

Utförande 

METAKOGNITIV KOMPONENT 

Personvariabler 

Uppgiftsvariabler 

Strategivariabler 

KOGNITIV KOMPONENT



 10

Syfte 
 
Att studera hur elever går tillväga när de arbetar med problemlösning samt att försöka få en 
uppfattning om vad som kan upplevas som svårt under problemlösningsprocessen. 
 

Metod 
 
Eleverna löste matematiska problem av varierande svårighetsgrad som sedan lämnades in, 
diskuterades och utvärderades. Matematikuppgifterna (bilaga 1, 2) och olika lösningsmetoder 
(bilaga 3, 4) diskuterades i helklass i slutet av lektionen. Jag bad eleverna skriva namn, 
program och årskurs på lösningarna. Anledningen till detta var att jag ville ha en möjlighet att 
kunna spåra lösningarna till en viss elev för att kunna jämföra lösningsförslagen med svaren 
på enkäterna. 
 
I slutet av arbetspasset utvärderade eleverna problemlösningslektionen i ett frågeformulär 
med både fasta och öppna svarsalternativ som hörde till respektive uppgift (bilaga 5). Patel & 
Davidson (2003) framhåller fördelen med att göra löpande analyser i en kvalitativ 
undersökning, eftersom detta kan ge idéer om hur man ska gå vidare med undersökningen. 
 
Efter den sista problemlösningslektionen utvärderade eleverna arbetssättet genom att lämna in 
en enkät med öppna svarsalternativ (bilaga 6). Även den här gången bad jag eleverna fylla i 
namn, program och årskurs för att kunna göra en jämförelse med övrigt material. 
 
Elevernas inlämnade lösningar granskades med avseende på uttryckssätt, flexibilitet och 
originalitet enligt kriterier utarbetade av Sawada (1997). Det innebär att jag studerade 
elevernas sätt att uttrycka sig matematiskt, lösningsmetodernas mångsidighet samt om det 
fanns någon lösning som var unik. Av intresse var också om någon elev hade lämnat in fler än 
en lösning på samma problem. 
 
Kvantitativ och kvalitativ information från de granskade lösningarna och enkäterna 
sammanställdes, indelades och vägdes samman för att få en så heltäckande bild som möjligt 
av elevernas arbete under problemlösningsprocessen. 
 
Flera undersökningar har visat att problemlösning fungerar bättre i grupp än enskilt. Silver 
(1985) konstaterar att inlärningen förbättras vid arbete i små grupper om 3–4 personer. I den 
här undersökningen hade jag inte för avsikt att studera hur problemlösning i grupp fungerar 
jämfört med den enskildes förmåga att lösa problem. Därför fick eleverna själva välja om de 
ville arbeta individuellt eller tillsammans med någon annan, men grupperna fick inte innehålla 
fler än tre personer. 
 

Deltagare 
 
29 elever på handels- och administrationsprogrammet samt hantverksprogrammet (dräkt och 
design) på en gymnasieskola i Luleå. När studien genomfördes läste eleverna kursen Ma B, 
individuellt val. Fördelningen av elever mellan de olika programmen och årskurserna framgår 
av tabell 2. 
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Tabell 2. Deltagare. 
 
 Årskurs 2 Årskurs 3 
Program Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Handelsprogrammet  1 9 13 
Hantverksprogrammet  3  3 
Totalt antal elever 0 4 9 16 

Bortfall 
 
Vid det första problemlösningstillfället var sex elever frånvarande och andra gången saknades 
fyra elever. Bortfallet redovisas även i resultatdelen. 
 

Material 
 
 Matematikuppgifter. 
 Lösningsmetoder. 
 Frågeformulär. 
 Utvärdering. 
 Genomförande av problemlösningslektion. 

 

Genomförande 
 
Eleverna tilldelades en uppgift som de arbetade med under lektionen, antingen enskilt eller i 
grupp. I början av lektionen informerade jag eleverna om att jag var mer intresserad av 
lösningsmetoden än av svaret. Jag bad dem att hellre lämna in en halvfärdig lösning än ingen 
alls och att de skulle förklara så tydligt som möjligt hur de arbetade. Eleverna uppmanades 
också att försöka lösa uppgiften på flera olika sätt. De lämnade in sina lösningar och därefter 
diskuterades olika lösningsmetoder i helklass. Ett lösningsförslag presenterades på tavlan. 
Lektionen avslutades med att eleverna fyllde i ett frågeformulär som hörde till uppgiften. 
Efter det sista problemlösningstillfället gjorde eleverna en utvärdering av de två lektionerna. 
En mer detaljerad beskrivning av verksamheten i klassrummet framgår av bilaga 7. 
 

Tidsplan 
 
Vt 2003 Litteraturstudier. 

Formulering av bakgrund, syfte och metod. 
Ht 2003 Praktik v 38–47. 

Val och konstruktion av uppgifter. 
 Utformning av frågeformulär och utvärdering. 
v 44 Höstlov. 
v 45–47 Arbete med problemlösning i klassrummet. 
 Frågeformulär. 
v 47 Utvärdering. 
v 48 Sammanställning av resultat. 
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Resultat 
 
Informationen från de granskade inlämningsuppgifterna, frågeformulären som hör till 
uppgifterna samt utvärderingen har ställts samman och delats in i olika avsnitt för att få en så 
heltäckande bild som möjligt av elevernas problemlösningsstrategier. 
 

Förståelse och problemlösningsstrategier 
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Figur 2. Resultat av inlämnade lösningar. 
 
Av figuren framgår elevernas lösningsfrekvens för ”Simbassängen” och ”Taxiresan”. I 
kategorin för korrekta svar ingår alla svar som är rätt, oavsett om lösningsmetoden fanns 
angiven eller inte. Till de felaktiga svaren är även ”blanka” svar medräknade. Kategorin för ej 
inlämnad lösning utgörs av en elev som var närvarande på lektionen, men som inte ville 
arbeta med problemlösning. Båda gångerna var det samma elev som valde att inte delta. Sex 
elever var inte närvarande vid det första problemlösningstillfället och andra gången saknades 
fyra elever. Alla elever som lämnade in lösningsförslag lämnade också in frågeformulären 
som hörde till uppgifterna, helt eller delvis ifyllda. 
 
Elevernas uppfattning om de hade lyckats lösa uppgifterna stämmer ganska väl överens med 
om de verkligen hade gjort det. Tre elever uppgav att de hade löst ”Simbassängen”, men deras 
inlämnade svar var felaktiga. En av dessa tyckte att ”Simbassängen” var en lätt uppgift. Alla 
elever som uppgav att de hade löst ”Taxiresan” hade lämnat in korrekta svar. 
 
Alla som löste eller försökte lösa ”Simbassängen” gjorde det på samma sätt – genom att gissa 
och pröva med olika värden. Det fanns alltså ingen lösning som kan sägas vara originell. 
Ingen använde sig av graf- eller ekvationslösning även om flera hade ställt upp uttrycket på 
ett korrekt sätt. Det var heller ingen elev eller grupp som lämnade in fler än ett 
lösningsförslag till uppgiften. Många hade ritat en figur, vilket är en viktig del i en 
problemlösningsstrategi enligt Pólya (1957), Lester (1985) och Schoenfeld (1985). Generellt 
var redovisningen av lösningsmetoderna mycket knapphändiga och det var svårt att följa 
elevernas tankegångar. En del tyckte att ekvationslösningen till ”Simbassängen” som visades 
efter lektionen var krånglig, men de allra flesta sa att förståelsen ökade när de såg den 
demonstrerade lösningen. 
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De flesta försökte lösa ”Taxiresan” genom att rita en graf, men tyckte samtidigt att det var just 
det momentet som var svårt. De övriga eleverna lämnade in ett svar utan att ange någon 
lösningsmetod, vilket medförde att jag inte kunde avgöra om det fanns någon lösning som var 
unik. Eftersom den här uppgiften var lättare hade jag förväntat mig flera lösningsförslag från 
samma elev eller grupp, men det var ingen som lämnade in fler än en lösning. På grund av att 
det var lättare att ställa upp formler i ”Taxiresan” var det många som hade kontrollerat sina 
svar den här gången. Kontroll är en mycket viktig aspekt enligt Pólyas (1957) och Lester’s 
(1985) problemlösningsmodeller och någonting som nästan helt saknades vid arbetet med 
”Simbassängen”. Efter att eleverna hade lämnat in sina lösningar visade jag hur man kunde 
lösa uppgiften med en ekvation. De som tyckte att det var svårt eller jobbigt att rita en graf 
tyckte att det var bra att det fanns en annan lösning också. Även den här gången sa flera att 
förståelsen ökade när de såg lösningen som jag presenterade på tavlan. Elevernas engagemang 
var betydligt högre den här gången jämfört med vid ”Simbassängs”-lektionen. Det märktes 
tydligt eftersom många fler ställde frågor och deltog i diskussionen efter arbetet med 
problemet. 
 

Erfarenhet av liknande uppgifter 
 
Alla elever svarade på enkätfrågan som gällde tidigare erfarenhet av liknande uppgifter både 
angående ”Simbassängen” och ”Taxiresan”. Det kan många gånger vara lättare att utarbeta en 
plan för att kunna lösa ett problem om man känner igen det sedan tidigare. Sju elever påstod 
att de hade löst uppgifter som påminde om ”Simbassängen”, medan tio elever kände igen 
”Taxiresan”. Beträffande ”Simbassängen” var det flera som uppgav att de visserligen hade 
jobbat med sådana uppgifter, men att det var så länge sedan att de hade glömt bort hur man 
gjorde. Detta kan naturligtvis vara en bidragande orsak till att det var relativt många som inte 
hade lyckats lösa ”Simbassängen” jämfört med ”Taxiresan”. Fem elever visste inte om de 
hade arbetat med uppgifter som liknade ”Simbassängen” någon gång. Två elever visste inte 
om de hade tidigare vana från problem som påminde om ”Taxiresan”. 
 

Uppfattning om problemens svårighetsgrad 
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Figur 3. Problemens svårighetsgrad. 
 
Det första problemet, ”Simbassängen”, upplevdes som svårt av de flesta. Ingen tyckte att 
problemet var lätt och under lektionen var det flera som sa att de tyckte att det var svårt att 
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räkna med volym. Före problemlösningen talade jag om för eleverna att jag var mer 
intresserad av lösningsmetoden än av svaret. Jag bad dem att hellre lämna in en halvfärdig 
lösning än ingen alls. Trots detta var det sju elever som gav upp utan att ens försöka på grund 
av att de upplevde att uppgiften var alltför svår. De här sju eleverna lämnade in blanka 
lösningar. 
 
13 elever svarade på enkätfrågan om vad det var i uppgiften som upplevdes som svårt och gav 
följande kommentarer: 
 
”Att komma på hur man skulle ställa upp talet.” 
”Det är svårt att räkna med volymer.” 
”Svårt eftersom jag aldrig har gjort något liknande förut.” 
”Allt var svårt.” 
 
Till den andra problemlösningslektionen hade jag först konstruerat ett annat problem, men jag 
ersatte det med ett lättare, ”Taxiresan”. Detta gjorde jag eftersom det var så många som 
upplevde ”Simbassängen” som svår. ”Taxiresan” upplevdes generellt som ganska lätt eller 
lätt, men tre elever valde ändå att ge upp utan att försöka och lämnade in blanka lösningar. På 
frågan om vad som uppfattades som svårt med ”Taxiresan” gav nio elever följande svar: 
 
”Att rita grafen.” 
”Hur man skulle ställa upp talet.” 
”Det mesta, vi kom ingenstans.” 
”Allt.” 
 

Upplevda svårigheter under problemlösningsprocessen 
 
Både i fråga om ”Simbassängen” och ”Taxiresan” framkom det i diskussionen att det som 
upplevdes som allra svårast med problemlösning var att inte veta vilken eller vilka metoder 
som skulle användas. Så gott som alla elever uppgav att de föredrog att få nya begrepp och 
regler presenterade innan de började arbeta med uppgifterna, precis på samma sätt som i den 
traditionella matematikundervisningen. 
 
Vid utvärderingen efter den sista lektionen ställdes frågan hur det var att lösa uppgifter utan 
att få någon genomgång först. Många elever upplevde att det var svårt. Flera uppgav att 
”matematik är tillräckligt svårt även fast man får en genomgång innan”. En elev svarade att 
”det var svårt att inte veta hur man skulle göra från början, men roligt när man kom på 
lösningen”. Endast ett fåtal tyckte att det var roligt att själva räkna ut hur de skulle göra. De 
flesta eleverna uppgav att de tycker bättre om traditionell undervisning med genomgång i 
början av lektionen. 
 

Lärande och problemlösning 
 
18 elever svarade på enkätfrågan om de hade lärt sig något nytt när de arbetade med 
”Simbassängen”, medan 15 elever svarade på motsvarande fråga angående ”Taxiresan”. 
Kommentarerna som gavs var i princip likadana för båda uppgifterna. De vanligaste svaren 
var följande: 
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”Att det finns olika sätt att göra uträkningar på.” 
”Att diskutera sig fram till ett svar.” 
”Att tänka lite annorlunda.” 
”Att det blir lättare när man pratar med någon annan.” 
”Att det ibland fungerar att pröva sig fram.” 
”Ja, men jag förstod inte förrän vid genomgången.” 
”Nej.” 
”Ytterligare något som man aldrig kommer att ha nytta av.” 
 
Vid den avslutande utvärderingen som gjordes efter den sista problemlösningslektionen fick 
eleverna besvara frågan om de hade haft något utbyte av att arbeta med problemlösning. 
Några svarade att de hade lärt sig att tänka på olika sätt. En elev svarade att ”antingen förstod 
man inte alls hur man skulle göra eller så visste man det redan från början”. Majoriteten av de 
elever som svarade på frågan uppgav att det här arbetssättet inte hade gett dem någonting alls. 
 
Vid utvärderingen tillfrågades också eleverna om de generellt hade lärt sig något nytt om 
problemlösning i matematik. Av svaren framkom att det viktigaste var att de hade lärt sig att 
det ofta finns flera olika sätt att lösa uppgifter på och att kunna diskutera sig fram till en 
lösning. 
 

Sammanfattning 
 
Genom att granska elevernas inlämnade lösningsförslag upplever jag inte att jag har kunnat 
avgöra hur de går tillväga när de arbetar med problemlösning. Detta beror till stor del på de 
många gånger otydliga och svårtolkade lösningsmetoderna som har medfört jag inte har 
kunnat följa elevernas tankegångar. Ytterligare en orsak är den förhållandevis låga 
svarsfrekvensen på enkätfrågorna. Däremot var diskussionerna efter elevernas arbete med 
problemen mycket givande – både för eleverna och för mig. Eleverna uppgav att de lärde sig 
mycket under de här diskussionerna och jag fick en klarare bild av hur eleverna hade arbetat 
när vi pratade. 
 
När det gäller svårigheter under problemlösningsprocessen uppger de flesta eleverna att det 
svåraste är att inte veta vilka regler och metoder de ska arbeta efter. Det är viktigt att komma 
ihåg att de här eleverna aldrig tidigare har arbetat på det här sättet. Det tar lång tid att lära sig 
att välja en lämplig metod och organisera sitt arbete enligt exempelvis Pólyas (1957) 
problemlösningsmodell. 
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Diskussion 
 

Giltighet 
 
Har mätinstrumenten som jag har använt i den här undersökningen verkligen mätt det jag 
avsåg att mäta? Jag hade för avsikt att studera hur elever går tillväga när de arbetar med 
problemlösning samt att försöka få en uppfattning om vad som kan upplevas som svårt under 
problemlösningsprocessen. Detta har jag gjort dels genom att granska elevernas inlämnade 
lösningsförlag på uppgifterna och dels genom att studera enkäter som eleverna lämnat in efter 
lektionerna. Enkäterna har bestått av frågor med såväl öppna som fasta svarsalternativ. Öppna 
svarsalternativ kräver mer motivation och engagemang från elevernas sida och kan vara svåra 
att besvara. De fasta svarsalternativen bör varieras och det är viktigt att försöka undvika 
missförstånd när frågorna formuleras. 
 
Jag tycker inte att jag har kunnat bedöma elevernas arbete med problemen och inte heller 
vilka svårigheter de upplevde genom att använda ovanstående mätinstrument. De inlämnade 
lösningsförslagen var svåra att tolka på grund av att de var kortfattade, ofullständiga och 
saknade motiveringar. Jag tror att denna knapphet framför allt beror på att eleverna i den här 
gruppen inte har någon vana av att uttrycka sina matematiska tankegångar, i alla fall inte 
skriftligt. Svarsfrekvensen på enkätfrågorna var låg – i synnerhet för de öppna alternativen. 
Jag är ganska säker på att detta huvudsakligen beror på att eleverna tycker att det känns ovant 
och svårt att skriva ner sina formuleringar. Den slutsatsen grundar jag på att de inte hade 
några som helst problem med att uttrycka sig under diskussionerna. I den här gruppen hade 
antagligen giltigheten blivit högre om jag hade använt någon metod där de fick uttrycka sig 
muntligt, kanske i form av intervjuer. Det är även troligt att någon annan metod, till exempel 
observation av eleverna under lektionerna, hade förbättrat resultatet. Å andra sidan kanske det 
skulle ha varit svårt med observationer eftersom gruppen var så stor. Hur som helst kunde jag 
inte använda vare sig intervjuer eller observationer på grund av den begränsade tiden. 
 

Tillförlitlighet 
 
Det finns många olika faktorer som kan påverka tillförlitligheten i en undersökning. Om 
mätningarna inte är tillräckligt stabila kan de påverkas av slumpmässiga variationer av olika 
slag. En omständighet som sannolikt har haft stor betydelse för resultatens tillförlitlighet i den 
här studien är min egen roll som praktikant. Jag hade aldrig träffat eleverna tidigare och det är 
rimligt att anta att elevernas engagemang hade varit högre om de hade känt mig bättre innan 
vi började arbeta tillsammans. Den slutsatsen drar jag eftersom det var många fler som ville 
delta i diskussionerna när vi hade haft några lektioner tillsammans än det var från början. 
 
Den faktor som troligtvis har haft den allra största betydelsen för resultatens tillförlitlighet är 
den begränsade tid som jag hade till förfogande för den empiriska delen. Det är mycket 
tveksamt att resultaten kan anses vara tillförlitliga när vi bara hade möjlighet att arbeta med 
två problem under två lektioner. Valen av problem har stor betydelse i en sådan här studie. Det 
är viktigt att presentera rätt uppgift vid rätt tidpunkt och jag är inte säker på att jag har lyckats 
med detta. Att arbeta med fler problem under en längre tidsperiod måste rimligtvis ge 
betydligt säkrare resultat. 
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Möjligheten att kontrollera tillförlitligheten i förväg när man använder sig av enkäter är 
mycket liten. Det är troligt att frågeformulären skulle ha kunnat formuleras på ett annat sätt. 
Elevernas många gånger ofullständiga och kortfattade svar på enkätfrågorna har förstås 
påverkat studiens utfall. 
 
Frånvaron är ytterligare en omständighet som påverkar tillförlitligheten. Bortfallet vid det 
första problemlösningstillfället var nästan 25 % och vid det andra tillfället var bortfallet cirka 
17 %. Det är tänkbart att resultaten hade påverkats om samtliga elever hade deltagit i studien, 
men på vilket sätt det i så fall skulle vara kan jag inte svara på. 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur elever går tillväga när de arbetar med 
problemlösning samt att försöka få en uppfattning om vad som kan upplevas som svårt under 
problemlösningsprocessen. Jag har fokuserat mer på hur eleven arbetar med problemet och 
mindre på ett korrekt svar. 
 
Det har varit svårt att dra några generella slutsatser om elevernas tillvägagångssätt vid 
problemlösning på grund av att antalet lektioner och uppgifter har varit alldeles för få. Jag tror 
att den begränsade tiden har varit avgörande för resultatet av den här undersökningen. 
Eleverna i den här gruppen hade ingen tidigare vana av problemlösning och det tar tid att lära 
sig att arbeta på ett nytt sätt. 
 
Fastän eleverna uppmanades att förklara hur de tänker när de arbetar med problemen och ange 
detta var redovisningarna av lösningarna mycket kortfattade och otydliga. Detta medförde att 
det var svårt att tolka lösningarna och följa deras tankegångar. Jag tror att detta beror på de är 
ovana att formulera sig och förklara hur de tänker när det gäller matematik. Jag framhöll 
särskilt att de inte behövde tänka på att formulera sig matematiskt korrekt, utan att de kunde 
uttrycka sig med sina egna ord. Trots detta var det många som bara lämnade in ett svar, rätt 
eller felaktigt. När jag bara fick in ett svar var det omöjligt för mig att veta om eleven hade 
löst problemet på egen hand eller fått svaret av någon annan och det var heller ingenting som 
jag kunde kontrollera. Antalet svar på enkätfrågornas öppna alternativ var få och 
knapphändiga, antagligen beroende på att eleverna tycker att det känns ovant och svårt att 
skriva ner sina synpunkter. 
 
Efter bara två lektioner kan jag naturligtvis inte heller dra några slutsatser om eleverna har 
hunnit utveckla sin förmåga att lösa problem, men det är ingenting som jag förväntar mig 
efter så kort tid. Antalet inlämnade korrekta svar var visserligen högre vid andra 
problemlösningstillfället, men det beror antagligen på att uppgiften var lättare. Det är möjligt 
att valen av problem inte var de allra bästa, men det är svårt att veta vilka problem som passar 
bäst på grund av den stora kunskapsspridningen inom gruppen. 
 
Både Lester (1996) och Schoenfeld (1985) framhåller att det är viktigt att 
problemlösningsförmågan får utvecklas långsamt under en lång period och att eleverna får 
möjlighet att lösa många problem. Samma sak påpekas även i kursplanen för ämnet 
matematik i läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (1994). Detta har stor betydelse 
eftersom problemlösning består av så många olika komponenter. I en sådan här typ av 
undervisning är det inte tillräckligt med enbart direkta tillämpningar. 
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Eleverna i den här gruppen hade ingen tidigare vana av problembaserad inlärning och 
spridningen inom gruppen var stor i fråga om problemlösningsförmågan. Det är också viktigt 
att komma ihåg att de här eleverna går på gymnasieprogram som inte är inriktade mot 
matematik. Orsakerna till att eleverna upplever svårigheter under problemlösningsprocessen 
kan antingen vara brister i matematiska kunskaper eller otillräckliga kognitiva och 
metakognitiva resurser. För att kunna ta reda på om någon av dessa faktorer dominerar måste 
eleverna ges möjlighet att arbeta med problem av varierande svårighetsgrad inom en rad olika 
områden. På grund av den begränsade tiden har detta inte kunnat genomföras. I det här läget 
kan jag bara spekulera, men eftersom eleverna har ungefär samma matematiska förkunskaper 
ligger det nära till hands att tro att bristerna förekommer i de kognitiva och metakognitiva 
förmågorna. Enligt Lester (1985) består den kognitiva komponenten av förberedelse, 
organisation, utförande och kontroll. Han konstaterar att ovana problemlösare ägnar alldeles 
för lite tid åt att försöka förstå problemet innan de utarbetar och genomför sina planer. Jag 
fick en liknande uppfattning när det gäller eleverna som ingick i den här gruppen. 
 
Majoriteten av de här eleverna påstår att det svåraste med problemlösning framför allt är att 
det inte finns några givna regler att arbeta efter. De är vana att få en genomgång i början av 
lektionen och känner sig osäkra när de inte riktigt vet vad de ska göra. De allra flesta uppger 
att de lärde sig mest under diskussionen och genomgången efter lektionen. Så gott som alla 
elever säger att de tycker bättre om traditionell matematikundervisning med genomgång och 
presentation av nya begrepp och regler innan de börjar arbeta. 
 
Många elever uppger att det känns lättare att lösa problem när de arbetar tillsammans med 
någon annan. Tidigare utförda undersökningar har visat att arbete med problemlösning 
vanligtvis fungerar bättre i grupp än enskilt. Silver (1985) menar att inlärningen förbättras i 
små grupper som består av 3–4 personer. 
 
Mitt intryck är att det var ganska många som inte riktigt förstod vad problemen gick ut på 
förrän vid den gemensamma genomgången och diskussionen i helklass. Därför drar jag 
slutsatsen att det är viktigt att eleverna får möjlighet att diskutera och ta del av varandras 
lösningsmetoder när man använder sig av en problembaserad inlärningsmetod. Lester (1985) 
framhåller betydelsen av diskussioner i helklass. Förutom att de har betydelse för förståelsen 
är de viktiga för att eleverna ska kunna känna igen ett problem, komma ihåg vad de har gjort 
och kunna avgöra om de kan använda kunskaperna vid ett senare tillfälle. 
 
Det är inte lätt att undervisa i problemlösning när den är så komplex, men läraren har ett stort 
ansvar. Om läraren tar för givet att eleverna redan har tillräckligt stora kognitiva och 
metakognitiva resurser kanske de får för lite nödvändig information. Vid problemlösning i 
matematik måste läraren vara öppen för olika lösningsmetoder, kunna se vilka brister eleverna 
har och helst också förstå orsakerna till dessa brister. Läraren måste också ge instruktioner så 
att eleverna vet vilken metod som är lämplig och låta eleverna träna sig på att kontrollera sina 
lösningar. 
 
Jag är övertygad om att de här eleverna skulle ha haft mycket större utbyte av det här 
arbetssättet om de hade haft tidigare vana av problemlösning. Jag tror att det är viktigt att lära 
sig att lösa matematikuppgifter på egen hand och att själv välja arbetsmetod, men det är 
ingenting som går att lära sig på bara några veckor. Problemlösning är ett nödvändigt inslag i 
matematikundervisningen eftersom den ger eleverna kunskaper i matematik som behövs för 
att hantera situationer i vardagslivet, den fortsatta utbildningen och i yrkeslivet.  
 



 19

Förslag till fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att göra en liknande studie när inte tiden är en begränsande faktor. 
Om eleverna får möjlighet att arbeta med ett större antal problem under lång tid måste 
resultatets tillförlitlighet bli högre. Ett annat förslag är att eleverna under en längre tidsperiod 
arbetar med en stor uppgift som är indelad i flera delmoment. I en sådan undersökning kan 
uppgifterna konstrueras så att de passar eleverna på ett speciellt gymnasieprogram.  
 
Matematik har av någon anledning alltid dominerats av män. Därför skulle ytterligare en 
utgångspunkt kunna vara att studera skillnader i problemlösningsförmåga mellan flickor och 
pojkar. Finns det några skillnader över huvud taget och vad består de i så fall av? 
 
I kursplanen för ämnet matematik i läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (1994), 
fastställs att eleverna måste ges möjlighet utveckla förmågan att föra matematiska 
resonemang och att redovisa sina tankegångar såväl muntligt som skriftligt. I den här studien 
har eleverna bara lämnat in skriftliga lösningar. Det skulle vara intressant att studera andra 
och mer varierade redovisningsformer. 
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Namn:  Bilaga 1 
Program: 
Årskurs: 

Simbassängen 
 
 
 

 
 
 

 

En simbassäng är 2 meter djup 
överallt och rymmer 2400 m3 
vatten Långsidan är 26 meter 
längre än kortsidan. Hur lång är 
bassängen? Motivera ditt svar. 



Namn:  Bilaga 2 
Program: 
Årskurs: 

Taxiresan 
 
 
 

 
 

Två konkurrerande taxiföretag har följande priser på sina 
taxiresor:  
 

 Framkörningsavgift Kilometerkostnad 

Taxi Väst 30 kr 9 kr 
Taxi Öst 40 kr 7 kr 

 
(a) Vad blir den totala kostnaden y kr för en resa med Taxi 

Väst om körsträckan är x kilometer? 
 
(b) Hur många kilometer måste man åka för att resan ska 

kosta lika mycket vilket bolag man än väljer? 



  Bilaga 3 
 
 

Lösningsmetoder till ”Simbassängen” 
 
1. Ekvationslösning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sida är 26 meter längre än den andra, djupet är 2 meter överallt och volymen är 2400 m3. 
Anta att den kortare sidan är x meter. Volymen är B⋅h, där B = basytan och h = höjden, d v s 
 

0x,243713x
120016913x

01200x26x

2400x52x2

2400)26x(x2

2

2

>=+−=
+±−=

=−+

=+

=+

 

 
Den långa sidan blir då (26 + 24) meter = 50 meter. 

 
2. Grafisk lösning. 
 

( ) x52x226xx2V 2 −=−=  
 
  
Värdetabell 
 

Längd Volym
26 0 
30 240 
35 630 
40 1120 
45 1710 
50 2400 
55 3190 

 
 

 
 

 
 
 
3. Genom att gissa och pröva. 
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  Bilaga 4 
 
 

Lösningsmetoder till ”Taxiresan” 
 

(a) Totalkostnad för en resa med Taxi Väst: 
 

30x9y +=  
 
 
 
(b) Förslag på olika lösningsmetoder: 
 

1. Grafisk eller algebraisk lösning med ekvationssystem. 
 

Värdetabell 
 
 Resekostnad 

Km Taxi Väst Taxi Öst 
0 30 40 
1 39 47 
2 48 54 
3 57 61 
4 66 68 
5 75 75 
6 84 82 
7 93 89 
8 102 96 
9 111 103 
10 120 110 
 
 
 

 





=−
=−

40x7y
30x9y

  har lösningen  




=
=

75y
5x

 

 
 
 

2. Med en ekvation. 
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3. Genom att gissa och pröva. 
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Namn:  Bilaga 5 
Program: 
Årskurs: 

Frågeformulär till  
”Simbassängen” och ”Taxiresan” 

 
1. Har du löst någon liknande uppgift förut? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 
 

2. Kunde du lösa uppgiften? 

 Ja 

 Nej 
 

3. Om du svarade ja, hur kom du på lösningen? 

 Provade olika sätt att lösa uppgiften. 

 Diskuterade med någon annan. 

 Frågade läraren. 

 På annat sätt: 

…………………………………………………………………………………………… 
 

4. Tyckte du att uppgiften var 

 svår? 

 ganska svår? 

 ganska lätt? 

 lätt? 
 

5. Om du körde fast, vad var det som var svårt? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

6. Lärde du dig något nytt? I så fall vad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



Namn:  Bilaga 6 
Program: 
Årskurs: 

Utvärdering 
 

 
1. Har detta sätt att arbeta gett dig något? I så fall vad? 
 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 
 
2. Hur tyckte du att det var att lösa uppgifter utan att få någon genomgång först? 
 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 
3. Har du lärt dig något nytt om problemlösning i matematik? Motivera ditt svar. 
 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 



  Bilaga 7 
 
 

Genomförande av lektion i problemlösning 
 
 
 

Innan eleverna börjar arbeta med problemet. 
 

Lärarens uppgifter Elevaktiviteter Avsikt 
 Presentera problemet. 
 Svara på frågor. 
 Organisera elevernas 
arbete. 

 Lyssna. 
 Ställa frågor. 

 Uppfattning och förståelse 
av problemet. 

 
 
 
 

Under tiden eleverna arbetar med problemet. 
 

Lärarens uppgifter Elevaktiviteter Avsikt 
 Svara på frågor. 
 Ge ledtrådar. 

 Arbeta med problemet, 
enskilt eller i grupp. 

 Planering, bearbetning och 
utförande av en plan för att 
lösa problemet. 

 Kontroll av lösningen. 
 
 
 
 

Efter elevernas arbete. 
 

Lärarens uppgifter Elevaktiviteter Avsikt 
 Diskutera problemet i 
helklass. 

 Diskutera och presentera 
olika lösningsmetoder i 
helklass. 

 Jämföra problemet med 
tidigare lösta uppgifter. 

 
 

 Lyssna på andra elevers 
lösningsförslag. 

 Diskutera sina egna och 
andra elevers lösningar. 

 Lyssna på och diskutera 
lärarens varianter på 
lösningar. 

 Analysera vad som 
fungerade och varför. 

 Ny insikt i problemet. 
 Ökad förståelse. 
 Påminnas om vad man har 
sysslat med. 

 Utveckla handlingssätt för 
problemlösning. 

 Känna igen liknande 
uppgifter. 

 Kunna använda kunskaperna 
vid ett senare tillfälle. 

 
 
 
 
 
 
 
 




