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Abstrakt
Syftet med studien var att undersöka om eleverna genom att arbeta med
problemlösningsuppgifter i matematik gavs möjlighet till en ökad förståelse för matematikens
användningsområden i vardagen. Vi har genomfört en kvantitativ del med två enkäter, en för
att nå elevernas förförståelse samt en för att se en eventuell förändring. Även en kvalitativ del
har utförts bestående av observationer samt två ”djupobservationer”. Det som observerats
samt följts upp med den andra enkäten är en lektionsserie om nio stycken
problemlösningsuppgifter i matematik som eleverna har arbetat med i grupper. Studien har
genomförts i en år 3 med 16 stycken elever. Vårt resultat har påvisat att problemlösning som
arbetsmetod i den undersökta elevgruppen har skapat möjlighet till ökad förståelse för
matematikens användningsområden i det vardagliga livet. Den största erfarenheten vi tar med
oss är att problemlösning i matematik som arbetsmetod har stimulerat alla elever på sitt sätt
oavsett deras förkunskaper och att alla har funnit sin styrka i arbetssättet.
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Vi har valt att vårt examensarbete ska ta sin grund i matematikens värld, detta för att
matematik är ett ämne som intresserar och fascinerar oss båda. Att lära sig matematik tycker
vi kan jämföras med en resa, det finns en given startpunkt och ett mål men vägen däremellan
kan se väldigt olika ut för olika människor. Det finns flera vägar att nå målet och det ser vi
som en av anledningarna till att matematik som ämne är spännande. Under våra olika
verksamhetsförlagda tillfällen i de tidigare skolåren vid lärarutbildningen har vi funnit att
matematik till stor del består av att räkna i lärobok. Vi har inte noterat många kopplingar
mellan matematik och vardagliga företeelser vilket vi anser vara en förutsättning för att få en
helhetsförståelse av ämnet matematik och dess användningsområden.

I Lpo 94 betonas bland annat vikten av barnens förståelse för lärande och kunskapsbyggande.
(Utbildningsdepartementet, 1998) Detta anser vi inte uppfylls genom att enbart arbeta med
ämnet matematik genom läroboken. I kursplanen för ämnet matematik står bland annat att
problemlösning alltid har haft och ska ha en central plats i matematikämnet.
(Utbildningsdepartementet, 2000) Detta är alltså något alla pedagoger är ålagda att dagligen
arbeta med. Med detta som utgångspunkt har vi valt att närmare studera problemlösning i
matematik som ett komplement till traditionell matematik i lärobok för att se om eleverna når
förståelse för matematikämnets koppling till vardagliga användningsområden. Vi har även
valt att utföra både teoretiska och praktiska studier kring detta ämne för att få en egen ökad
förståelse i den matematiska problemlösningens natur. Fortsättningsvis avser vi matematisk
problemlösning när vi nämner ordet problemlösning. 

Bakgrund 
Vi har delat upp vår bakgrund i olika delmoment för att göra den överskådlig. Vi börjar vår
bakgrund med att ge en vetenskaplig samt en egen definition av vad ett matematiskt problem
är. Fortsättningsvis ges en beskrivning av olika teorier om lärande kopplat till matematisk
problemlösning samt en historisk tillbakablick över hur forskning om matematisk
problemlösning sett ut genom tiderna. Vår bakgrund beskriver efter detta exempel på den
förankring till problemlösning som återfinns i de olika styrdokument som existerar 2005.
Detta åtföljs av varför det är viktigt att arbeta med problemlösning i matematik och vidare
beskrivs vad som är viktigt att tänka på i arbetet med problemlösning i matematik. Vår
bakgrund avslutas med vad omvärlden har med matematik att göra. därefter

Definitioner av ett matematiskt problem 
Möllehed (2001) skriver att problemlösning idag, 2005, syftar till att ge eleverna för dem nya
problem som de genom eget tankearbete själva ska utveckla en lösningsmetod för. Denna
metod skall verka till att eleverna stimuleras att reflektera samt värdera sin egen
lösningsmetod och därmed utveckla sitt självständiga tänkande. Detta för att inte följa
invanda och passiva tankespår i problemlösningssituationer. Även Grevholm (2001)
definierar ett problem på liknande sätt som Möllehed gör. Grevholm skriver att ett problem är
en matematisk uppgift som ska utföras och i startskedet ska det inte vara känt för lösaren
vilken lösningsmetod som kan användas för att lösa problemet. Problemet blir alltså en
definitionsfråga på individnivå, det som är ett problem för en individ behöver nödvändigtvis
inte vara det för en annan.

Vår definition av ett matematiskt problem 
Vår definition av ett matematiskt problem är att det är en matematisk uppgift som utmanar
elevens egna matematiska förståelse. Vi anser att ett matematiskt problem har flera olika
lösningsmetoder och ibland även flera korrekta svar. 
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Teorier om lärande med koppling till matematisk problemlösning
Det finns många olika teorier om hur människor tillägnar sig ny kunskap. Teorierna eller
perspektiven växer fram ur olika syn på kunskap och ofta ur föregående rådande perspektiv.
(Dysthe, 2003) Vid vår redogörelse för de olika perspektiven har vi tagit fasta på det vi fann
relevant att koppla till vårt ämnesval – matematisk problemlösning. Nedanstående teorier om
lärande anser vi leder fram till utvecklingen av det sociokulturella/socialkonstruktivistiska
perspektivet som väl stämmer in med vårt ämnesval. 

Behavioristiska perspektivet
Behaviorismen är en inriktning vilken koncentrerar sig på människors beteende. (Imsen,
2000) Behavioristerna menar att kunskapen är objektiv och kvantitativ samt betonar att
lärande är förändringen av människans yttre iakttagbara beteende. (Egidius, 1999) 

Inom denna kunskapssyn finns ingen tilltro till förförståelse och människan betraktas som ett
tomt ark (tabula rasa) med vissa medfödda reflexer medan allt annat en individ lärt sig är
inlärt. (Dysthe, 2003) Den behavioristiska modellen för lärande består av att en individ utsätts
för någon form av stimulus eller påverkan som leder till en respons eller reaktion.
Behavioristerna menar att alla teoretiskt sett kan lära sig vad som helst men vid olika
tidpunkter beroende på individens inlärningshastighet. Inom detta perspektiv tas liten hänsyn
till individens känslor, tankar och det inre livet vilket enligt behavioristerna inte är
forskningsgrundande. Motiveringen till detta är att känslor, tankar och inre liv inte är
observerbara företeelser. (Imsen, 2000)

Konstruktivistiska perspektivet
I motsats till behavioristerna som anser att beteende och utveckling sker genom yttre stimuli
anser konstruktivisterna att det är de mentala strukturerna som är grunden för lärande. (Imsen,
2000) Konstruktivisterna menar att individen förskansar sig ny information som denne sedan
tolkar och knyter ihop med vad denne redan vet, sedan sker en omstrukturering av mentala
strukturer för att den nya förståelsen ska passa in. (Egidius, 1999) I naturen finns det en
mängd olika system som kan rubbas men de återställer sig i jämvikt av sig självt. Ett exempel
från individens synvinkel är att om det blir för varmt i ett rum stänger vi av elementet eller
öppnar fönstret, medan om vi fryser tar vi på oss något varmt och ställer på så sätt tillbaka
jämvikten. ”Logiska och matematiska tankestrukturer är just strikt uppbyggda modeller av
självjusterande system som ständigt befinner sig i jämvikt på det sättet att varje ändring som
görs eller varje rörelse som företas motverkas av en annan ändring eller rörelse.”. (Egidius,
1999, s. 144)

Det finns två riktningar inom det konstruktivistiska perspektivet, den kognitiva
konstruktivismen vilken ser inlärningen som en individuell process och sker inom den som lär
sig något. Den andra inriktningen är den sociala konstruktivismen som beskriver att kunskap
skapas genom social interaktion med andra och inte individuellt som i det föregående
behavioristiska perspektivet. (Imsen, 2000) 

Sociokulturella/socialkonstruktivistiska perspektivet 
Dysthe (2003) benämner i motsats till Imsen (2000) det konstruktivistiska perspektivet vid
namnet det sociokulturella perspektivet utan att dela upp det i två undergrupper. Enligt Dysthe
kan detta perspektiv ses som en utveckling av det socialkonstruktivistiska perspektivet och
här återfinns i boken John Dewey med sitt slagord ”learning by doing”. I detta perspektiv
anses att interaktion och samarbete med andra leder till lärande. Inom det sociokulturella
perspektivet anses att kunskap konstrueras genom aktivitet där kommunikationen med andra
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är förutsättningen för människors lärande och utveckling. Det sociokulturella perspektivet
ståndpunkter ligger nära det kognitivas, inom det sociokulturella ligger mer betoning på
gruppen jämfört med det kognitiva som är mest inriktat på individen.

Hagland, Hedrén & Taflin, (2005) anser att problemlösning handlar om socialkonstruktivism
vilket de anser har följande förklaring. Socialkonstruktivistisk syn på lärande innebär att
eleven själv är aktiv i sitt lärande eftersom denne bygger upp sin kunskap genom att bearbeta
sina sinnesintryck från sin omgivning. Eleven bygger ny kunskap genom att passa in denna
nya kunskap med sin redan befintliga och genom detta skapa ny kunskap. Detta leder till att
elever som arbetar i grupp bygger upp sin egen unika, personliga kunskap trots identiska
intryck. Att arbeta i grupp är således ett bra sätt att utöka sina egna kunskaper genom att
diskutera, värdera och kritisera andras lösningar och tolkningar för att utveckla sin egen
kunskap. Här kan pedagogen komma in och ställa relevanta frågor och på så sätt fördjupa och
utvidga elevernas lärande. 

Dysthes (2003) beskrivning av de tre perspektiven leder fram till att sammanfattningsvis kan
sägas att behavioristerna betonar lärandet som en förändring av individens yttre iakttagbara
beteende. Konstruktivismen betonar lärandet som elevens inre processer och det
sociokulturella perspektivet betraktar lärandet som deltagande i social praktik. 

Forskning genom tiderna inom matematisk problemlösning
Redan under 1930- och 1940-talen fanns ett intresse för problemlösning och en pionjär under
denna tid var George Pólya. Intresset för problemlösning i skolans matematikundervisning har
uppmärksammats mer och mer sedan slutet av 1970-talet och störst genomslagskraft fick
problemlösningen under 1980-talets mitt. (Möllehed, 2001) Matematiska problemuppgifter
har traditionellt sett ofta benämnts som uppgifter som ska utföras avsedda för träning i en
specifik teknik för lösning av den sortens matematiska problem. (Grevholm, 2001) Möllehed
menar fortsättningsvis att tidigare gavs eleverna färdiga metoder för problemlösning utan att
de behövde reflektera över det problem och de eventuella lösningsmetoder som fanns till detta
problem. Idag på 2000-talet anses att problemlösningen ska vara mer inriktad mot att eleverna
genom eget tankearbete, självständigt tänkande samt reflekterande över sina resultat ska finna
en lösning. Detta genom att finna en lämplig lösningsmetod istället för att få en färdig
uträkningsstrategi serverad av läraren. En fördel med problemlösningsuppgifter är att de kan
utföras i varierande svårighetsgrad och därmed stimulera olika elever.

Skolverket (2003) har 2001-2002 genomfört en kvalitetsgranskning gällande hur lusten att
lära matematik ter sig. Där står att läsa; ”Matematik har en femtusenårig historia och är idag
en problemlösande verksamhet i ständig utveckling. /…/ Matematikkunnande skall bidra till
självförtroende, kompetens och reella möjligheter att påverka och delta i samhället.” (s. 10)
Fortsättningsvis finner Skolverkets granskningsgrupp att om läraren har haft en varierad
undervisning och gett eleverna möjlighet till ledtrådar istället för färdiga svar har det
framkommit att en del elever redan i tidiga skolår fått förståelse för matematiska fenomen.
Barns egen syn på ämnet matematik grundläggs tidigt, vilket gör att barn bör möta matematik
i för dem meningsfulla sammanhang för att stärka tilltron på sig själva. Vidare i skolverkets
rapport trycks det på att matematik bör användas i den dagliga verksamheten, detta ska då
leda till att en förståelse för matematikens användningsområden utanför läroboken skapas.
Som det såg ut i granskningen av skolor som låg till grund för rapporten så ser arbetet ut på
följande sätt ”Arbetet handlar i hög grad om att” räkna så många tal som möjligt”, ofta på
egen hand med lärobokens diagnosmaterial/facit som hjälp.” (s. 19) Om matematikboken
används för ensidigt kan det leda till att matematik endast blir en ”bokprodukt” och ämnet blir
då ointressant för det dagliga livet anser granskningsgruppen.



4

Förankring i styrdokument
Hagland, et al. (2005) beskriver hur synen på problemlösning i matematik har förändrats från
läroplan Lgr 69 till kursplanen i matematik från år 2000 med hjälp av prepositionerna för, om
och genom. I Lgr 69 låg betoningen på undervisningen i problemlösning med ordet för,
pedagogen skulle alltså undervisa för problemlösning och detta ansågs som grunden för allt
lärande i matematik. I Lgr 80 stod det skrivet att pedagogen skulle undervisa om
problemlösning med hjälp av t.ex. Pólya problemlösningsstrategi vilken vi beskriver under
rubriken ”Att tänka på i arbetet med problemlösning i matematik”. Slutligen betonas
problemlösning i kursplanen i matematik från år 2000 som ett medel för att få eleverna att
tänka matematiskt. Pedagogen ska undervisa i matematik genom problemlösning. (Hagland,
et al. 2005) I kursplanen i matematik under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen står
bland annat att läsa; 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i
matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets
många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av
information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället
/…/ Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i
matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den
tillfredställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem.
(Utbildningsdepartementet, 2000)

Fortsättningsvis står i kursplanen i matematik under rubriken Ämnets karaktär och
uppbyggnad att läsa; ”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan
kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper och matematikens begrepp, metoder och
uttrycksformer .” (Utbildningsdepartementet, 2000)

I Lpo 94 under Mål att sträva mot i grundskolan står att läsa; 

Skolan skall sträva efter att varje elev
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära,
• utvecklar sitt eget sätt att lära,
• utvecklar tillit till sin egen förmåga
• lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,
• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig

och få beredskap för livet,
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera, och använda sina kunskaper som redskap

för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över
erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.

I Lpo 94 under Mål att uppnå i grundskolan står att läsa; 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet,

 (Utbildningsdepartementet,1998)

Varför det är viktigt att arbeta med problemlösning i matematik
Emanuelsson (1996) förespråkar problemlösning för att nå och utveckla sin matematiska
kunskap och genom det kunna bli en analytisk medlem i det demokratiska samhället. Vidare
poängterar Emanuelsson vikten av att vara en god problemlösare då dessa beskrivs besitta
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både kunskapen att lösa ett problem samt upptäckandet av fel i processen samt förmåga att
åtgärda dessa fel. Hagland, et al. (2005) skriver att genom arbete med problemlösning får
eleverna en ökad förståelse för sina kunskaper och kan se behovet av dem under arbetets gång
samt att de får tillämpa sina nya kunskaper till sina befintliga. 

Problemlösning i matematik är viktigt för individen ur flera aspekter och enligt Malmer och
Adler (1996) är problemlösning viktigt inte minst ur dessa synvinklar; för att få eleven att
uppöva sin förmåga att läsa och tolka text, få utlopp för sin kreativitet och fantasi, öka det
analytiska – logiska tänkandet, få möjlighet att tillsammans med andra argumentera och
diskutera samt utse och tillämpa lämpliga lösningsstrategier. Även att urskilja fakta bland
text, tabeller och diagram samt öva upp sin förmåga att kritiskt granska både fakta och resultat
är viktigt och kan nås genom att arbeta med problemlösning (Malmer & Adler, 1996)
Fortsättningsvis skriver Hagland, et al. (2005) om elever som funnit tjusningen i att lösa ett
matematiskt problem och den tillfredställelse detta kan ge med ökat självförtroende och tro på
sin egen potential. De lösningsstrategier eleverna tillägnat sig under problemlösningsarbetets
gång kan de sedan ta till i olika situationer senare i livet, skolkunskaperna leder alltså till
framtidskunskaper. 

Vidare är det viktigt för individen att upptäcka matematikens breda användning – inte minst
inom andra skolämnen samt få en beredskap att möta och hantera vardagliga matematiska
situationer och lära sig behärska lämpliga hjälpmedel för att finna en lösning på det aktuella
problemet. (Malmer & Adler, 1996) Även Möllehed (2001) befäster att verkliga problem som
eleverna kan stöta på i det vardagliga livet bör finnas med i matematikundervisningen och
med fördel i form av problemlösning. 

I matematikdelegationens betänkande (SOU, 2004) har matematikkunnandet specificerats och
delegationen fann att förmågan att ta sig an matematiska problem måste sträcka sig till även
att kunna hantera problem och inte bara att lösa dem och utföra beräkningar. I detta inbegrips
både att kunna förklara sina problemställningar såväl som att ha utvecklade strategier för att
kunna analysera förekommande uttryck och begrepp samt för att nå detta krävs kunskaper
både om och i matematik. (SOU, 2004)

Att tänka på i arbetet med problemlösning i matematik 
Både Hagland, et al. (2005) samt Skolverket (2003) skriver om klasskamraternas viktiga roll
vid lösning av problem, att genomföra en problemlösningsuppgift i grupp kan vara ett bra sätt
att öka sin egen förståelse genom att ta del av andras tankar samt att få sätta ord på sina egna
tankar inför andra. Emanuelsson (1996) skriver om olika företeelser som är viktiga vid arbetet
med problemlösning. Det poängteras en kreativ och trygg miljö som elever och lärare som
med fördel skapas tillsammans. En grupp på tre till fyra personer vid
problemlösningssituationer anser de vara optimalt och denna gruppkonstellation bör vara
konstant för att detta leder till en trygghet och gruppkänsla. Fortsättningsvis anser författarna
att det är viktigt att arbeta med varierande problem samt att problemen är anpassade till en för
eleverna relevant verklighet.

Att arbeta med problemlösning kräver ofta en uttänkt strategi och George Pólya har
konstruerat en problemlösningsstrategi för lyckad problemlösning. Den består av fyra steg
och Pólya menar att matematikundervisningen bör verka för att använda alla problemsteg.
(Möllehed, 2001) De steg Pólya förespråkar är att elever ska få möjlighet att arbeta i olika
nivåer med ett och samma problem och hans problemlösningsstrategi bygger successivt upp
en förståelse av problemlösning. Strategin börjar med att problemlösaren ska förstå problemet
för att sedan bygga upp en plan för lösandet av problemet. När problemlösaren kommit dithän
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genomförs planen, ofta genom att problemlösaren måste tillämpa en eller flera regler eller
metoder för att resultera i att problemlösaren går tillbaka och kontrollerar resultatet vilket
kräver hög grad av självständighet och logiskt tankearbete. (Hagland, et al. 2005)

Omvärlden utanför skolan och dess koppling till matematik
Omvärlden kan beskrivas som en konkret matematisk värld där enheterna finns och i
matematikens värld finns de generella matematiska uttrycken som gäller oberoende av
enheter. I det vardagliga livet tar man ofta matematiken till hjälp för att exempelvis sortera,
jämföra och planera när man t.ex. betalar med pengar, mäter temperatur eller vindstyrka. Att
förstå denna koppling mellan de två olika världarna är av stor vikt för att eleverna ska förstå
matematikens användningsområden. (Hagland, et al. 2005) Att nå dessa kopplingar kan vara
svårt eftersom ”Matematiska strukturer är ofta osynligt inbäddade i själva samhället, vilket
skapar en relevans – paradox; varför är det viktigt med matematik om den till synes inte
existerar eller behövs i vardagen?” (SOU, 2004, s 67) Hagland, et al. menar även att det är
viktigt att eleverna kan ta sig mellan dessa två världar då de behöver det, men även att
matematiken kan vara ett rent nöje eller en estetisk upplevelse precis som t.ex. poesi, teater
eller skönlitteratur kan vara.

Syfte
Syftet är att undersöka hur väl matematisk problemlösning är ett sätt att ge elever i de tidigare
skolåren möjlighet till en ökad förståelse för matematikens användningsområden i det
vardagliga livet.

Metod
I denna del redogörs för de informationshämtande metoder, enkät (bilaga 2) samt
observationspunkterna vilka beskrivs under rubriken ”Val och motivering av metoder” som
används i studien samt en beskrivning av utförd lektionsserie (bilaga 3-11). Till en början
beskrivs metoderna ur ett vetenskapligt perspektiv, fortsättningsvis motiveras vårt val av
använda metoder, detta för att ge läsaren förutsättningar att bedöma trovärdigheten i
kommande slutsats. Efter detta beskrivs våra försökspersoner, vårt genomförande samt vår
bearbetning av våra enkäter och observationer.

Kvantitativa och kvalitativa metoder
Enligt Backman (1998) skiljs forskningsstudier i två riktningar; kvantitativa respektive
kvalitativa. En studie som utmynnar i numeriska observationer med hjälp av matematik och
statistik benämner Backman som kvantitativa. En kvalitativ studie känns igen genom frånvaro
av siffror och tal. Studien leder istället till verbala formuleringar.

Förenklat ”Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man göra en
kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall
man göra en kvalitativ studie.” (Trost, 2001 s. 22)

Enkät som metod
Vid användning av enkät som metod krävs enligt Trost (2001) samt Patel & Tebelius (1987)
noggranna förberedelser där beslut måste fastställas bland annat val av vilken struktur enkäten
ska innefatta. Med struktur påvisar Hartman (1998) två olika förklaringar som används inom
dagens forskning. Den ena är i vilken mån enkätbesvararen får välja svarsalternativ. Styrda
svar att kryssa i ger en hög grad av strukturering, så kallade slutna frågor. Kräver svaren egna
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formuleringar erhålls en låg grad av strukturering, så kallade öppna frågor. Den andra
förklaringen av strukturering står för enkätens totala utformning och struktur, om enkäten är
utformad så att bara det efterfrågade ämnet behandlas utan ovidkommande frågor. Inom
ramen för den forskning som utförs är det enligt Hartman (1998) viktigt att klargöra vilken
förklaring som åsyftas. Ett annat val enkätansvarig måste göra är vilken utformning av
standardisering som enkäten ska innefatta. Med standardisering menar Trost (2001) i vilken
utsträckning frågor och frågesituation ska vara lika för de deltagande enkätbesvararna.
Spännvidd finns från låg standardisering då variationsmöjlighet finns till stor standardisering
där ingen variation ges. När utformningen är klar menar Patel & Tebelius (1987) att en
pilotenkät bör genomföras för att klargöra om enkäten fungerar som tänkt är.

Vid användning av enkät som metod är det viktigt att informera väl; klargöra syftet med
enkäten, de deltagandes viktighet för studien samt vara tydlig med om enkäten är
konfidentiell eller anonym. Detta menar Hartman (1998) samt Patel & Tebelius (1987) är av
stor vikt för att kunna motivera ett högt deltagande och genom det få ett bra arbetsmaterial till
kommande studie. Informationen menar ovan nämnda författare ska skrivas på ett med
enkäten medföljande missivbrev. 

Nackdelarna med denna metod är att det är svårt med stort antal frågor samt frågor gällande
attityd samt beteende och enkätansvarig är även beroende av villiga deltagare. Svarsalternativ
kan tolkas olika vilket kan bli missvisande i kommande studier. Sistnämnda kan lösas genom
att ansvarig finns tillgänglig för att svara på eventuella frågor. (Patel & Davidsson, 2003)
Fördelarna menar Hartman (1998) är att många deltagare kan nås på ett kostnadseffektivt och
tidsbesparande sätt.

Observation som metod
Om information rörande beteenden i pågående och naturliga situationer önskas är observation
som metod att föredra. För att kunna använda sig av denna metod i vetenskapligt syfte måste
observationen enligt Patel & Tebelius (1987) nå en nivå med följande kriterier uppfyllda;

• Observationen måste vara systematiskt planerad
• Informationen måste registreras systematisk
• Forskaren måste ha tagit ställningen till problematiken kring tillämplighet, pålitlighet,

överensstämmelse och noggrannhet. (s. 93)

Två varianter av observationer finns att tillgå; strukturerad samt ostrukturerad. Båda
varianterna kräver noggranna förberedelser om vad som ska observeras. I den strukturerade
modellen används ett i förväg upprättat observationsschema, där de beteenden som ska
observeras är klart uttalade. Observationsschemat måste enligt Patel & Tebelius (1987) testas
innan för att se om resultatet blir det önskade. Vid ostrukturerad observation fångas allt in och
dokumenteras i löpande text eller noteringar utifrån studiens syfte, observatören vid denna
variant tar nytta av sin förkunskap i ämnet för att kunna avgöra vad som är av vikt för
kommande studie. (Patel & Tebelius, 1987) Oavsett observationsvariant måste författaren ta
ställning till sin roll under observationen. Deltagande eller ej deltagande, känd eller okänd
observatör för kommande observanter? Ställningstagandet är viktigt eftersom att en
observatörs närvaro påverkar de observerade på ett eller annat sätt. (Patel & Davidsson, 2003)
Nackdelar med metoden är att den enligt Patel & Tebelius (1987) är tidsödande samt att det är
svårt att snäva av och observera det beteende som för studien framåt. Observanterna kan
ändra sitt naturliga beteende när de vet att de observeras samt att yttre faktorer kan ändras och
påverka utgången av observationen. Hartman (1998) påpekar att observatören kan ha selektiv
uppmärksamhet och se vad som gynnar studien och därigenom missa andra beteenden.
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Fördelarna är bl.a. att samarbetsviljan till de observerade inte är en variabel samt att skeenden
fångas upp när de sker. Observation som metod är beroende av att situationen är normal i
förhållande till vad som ska observeras. Något som är viktigt för observationens utfall är
observatörens uppmärksamhet och vana att använda metoden.

Val och motivering av metoder
Vår studie har en kvantitativ (enkät) och en kvalitativ (observation) del. Att studien innefattar
en kvantitativ respektive en kvalitativ del anser vi av vikt för att nå vårt syfte. Att vi valt enkät
som informationshämtande metod motiverar vi med att få förutsättningar att nå elevens
förståelse före och efter utförd lektionsserie på ett konfidentiellt sätt. Valet av enkät som
undersökningsmetod motiverar vi även med att vi har möjlighet att få ett större antal av
individuella elevåsikter än vad som skulle vara möjligt vid till exempel intervjuer. Vi anser att
enkät som metod räcker för att nå en förförståelse samt en eventuell ökad insikt efter utförd
lektionsserie hos eleverna och därmed närma oss svaret på vårt syfte.

När vi utformade vår enkät hade vi gemensamma tankar om dess utformning. Att enkäten
skulle vara fåordig och lättförståelig samt att eleverna inte skulle behöva skriva mycket egen
text, eftersom vi inte hade någon insikt i deras förkunskaper vad de gäller ordförståelse samt
elevernas läs- och skrivkunskaper. Vår enkät utformades med en hög grad av strukturering
och stor standardisering. Vi genomförde en pilotenkät med två nioåringar i vår
bekantskapskrets, detta för att se om vi utformat en enkät som var genomförbar och förståelig
i denna ålderskategori där vi sedan skulle utföra vår empiriska undersökning. Pilotenkäten
utföll väl och därför användes samma enkät före och efter lektionsserien i klassen där den
empiriska undersökningen utfördes. Vi avstod missivbrev av samma orsak som våra tankar
vid enkätutformningen och valde istället muntlig introduktion och information till enkäten. Vi
var även närvarande vid elevernas båda enkätgenomföranden för att kunna svara på eventuella
frågeställningar.

Vi har genomfört ostrukturerade observationer av eleverna vid deras arbete med
problemlösningsuppgifterna i vår lektionsserie. Enligt Patel & Davidson (2003) har
ostrukturerade observationer inget utprovat observationsschema. Vi har dock valt att utföra
våra observationer med hjälp av nedanstående av oss förutbestämda punkter. Detta för att vi
är ovana observatörer och vi anser förutbestämda punkter därmed öka vår möjlighet till en
högre reliabilitet. 

• Samarbete/kommunikation/resonemang
• Ser de problemets natur eller som ett mattetal/ren matematisk uträkning eller kopplar

de problemet till olika användningsområden
• Delaktighet, är alla elever aktiva i arbetsprocessen

Genom att använda dessa punkter som stöd under observationerna gavs vi möjlighet att se om
vi upplevde att eleverna kunde koppla de matematiska problemlösningsuppgifterna till för
dem vardagliga företeelser. Samt vilken matematisk kommunikation eleverna använder sig av
vid lösande av uppgifterna. Observationen blir för oss ett konkret komplement till enkäten där
eleverna inte verbalt uttryckt sina tankar. Detta motiverar varför vi använt ostrukturerade
observationer med av oss förutbestämda observationspunkter. 

En lektionsserie har genomförts för att se hur eleverna under pågående lektioner
kommunicerar matematik samt hur de kopplar ämnet till sig själva och om de gör det.
Lektionsseriens andra syfte var att se om eleverna efter avslutad serie har, enligt dem själva,
mer förståelse för matematikens användningsområden i det vardagliga livet. Lektionsserien
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har vi själva konstruerat efter att ha tagit del av befintligt material i litteratur, se källor på
respektive uppgift i bilaga 3-11, till att innefatta nio stycken problemlösningsuppgifter. Att
lektionsserien ter sig vara av stor variationsbredd beror på att vi velat få in flertalet
matematiska begrepp såsom; mäta/avstånd, antal, symmetri/se mönster, kostnad/pengar, mer
än/mindre än. Detta för att eleverna skulle få möjlighet till ett varierat utbud av uppgifter,
valet av uppgifter har vi även gjort med tanke på elevernas ålder. Vi har valt att modifiera
uppgifterna för att eleverna skulle kunna relatera dem till sin egen omgivning, exempelvis
uppgiften Vägskylten (bilaga 5) hade vi benämningar på skyltarna med platser i elevernas
närområde, dessa är i bilagan bortplockade p.g.a. sekretess. Vi har även valt att ge uppgifterna
en gemensam layout och till varje uppgift har vi lagt in en för uppgiften relevant bild. Detta
motiverar vi med koppling till Lpo 94; ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas”. (Utbildningsdepartementet,
1998)

Försökspersoner
Vår empiriska studie har genomförts med 16 elever i en år 3 i Bodens kommun. Hela klassen
har varit delaktig i båda enkäterna samt lektionsserien och därigenom även i observationerna.
De urval som utförts är gruppindelning om fyra och fyra, respektive två och två. Denna
indelning har klassläraren bidragit med p.g.a. att klasskonstellationen var ny för terminen
samt att vi inte hade kunskap om den enskilde elevens behov i gruppen. Bortfallet i studien
sträcker sig till att fyra elever varit frånvarande vid en lektion vardera. 

Genomförande
Innan vi började genomförandet av vår empiriska undersökning skickade vi ut ett brev till
föräldrarna (bilaga 1) innehållande information om vad vi ämnade genomföra i deras barns
klass under veckorna 40-43, samt v. 45. Vi gav även möjlighet att svara på eventuella
frågeställningar föräldrarna hade angående vad vi ämnade genomföra samt varför. Vi började
vår studie i klassen med att berätta för eleverna om vårt syfte med lektionsserien samt att de
fick information om enkäten. Den information vi delgav dem var att deras enkät skulle
komma att behandlas konfidentiellt samt att de fick fråga om de inte förstod någon av
frågorna. Vi beskrev vikten av att deras svar var viktiga för oss samt att det inte fanns något
rätt eller fel svar på frågorna. Introduktionen till lektionsserien bestod av att vi informerade
om vårt upplägg, att det var nio problemlösningsuppgifter som de skulle få komma att utföra i
grupper. Vi poängterade att det inte var säkert att det bara fanns en korrekt lösning på någon
av de nio uppgifterna och därför var dokumentation av deras lösningar av största vikt.
Dokumentationen kunde vara skriftlig eller i bildform, de fick själva avgöra vilket de ansåg
var lämpligast. Vi samtalade även med dem om vad som var viktigt att tänka på när man
skulle arbeta tillsammans i en grupp, detta för att skapa en medvetenhet hos eleverna så att
alla i gruppen skulle få möjlighet att känna sig delaktiga i det kommande arbetet. 

Vid introduktionspasset till lektionsserien delade vi in dem i basgrupper om fyra och fyra
efter samråd med klassläraren om lämpliga gruppkonstellationer. Dessa grupper var konstanta
genom åtta av lektionsseriens nio uppgifter. Efter önskemål från eleverna att prova arbeta i
mindre grupper genomförde de uppgiften Gröna Lund (bilaga 8) två och två. Vid detta
problemlösningstillfälle delade vi upp basgrupperna i par. 

Varje problemlösningsuppgift har haft en egen lektion om 30-50 minuter och endast en
uppgift har utförts per dag. När gruppen ansåg sig klar fanns uppgifter med
matematikanknytning att enskilt arbeta med tills alla grupper lämnat in sin dokumentation.
Innan varje problemlösningslektion har vi haft en kort introduktion knuten till uppgiftens
innehåll, exempelvis; ”Idag ska ni få åka till Stockholm och gå på Gröna Lund!” samt ”Idag
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skickar vi er på bokrea!”. Varje grupp har haft en egen arbetsplats i klassrummet och fått
tilldelat det för dagen aktuella problemet, ett vitt ark för dokumentation samt tillgång till
kladdblad. Vi har inför varje lektion belyst att de fick ta hjälp av det konkreta material som
fanns i klassrummet om de ansåg sig hjälpta av detta. Vid uppgifterna; Spela kula (bilaga 6),
Trappan (bilaga 7) samt Slöjdaffären (bilaga 11) har de fått konkret material i förväg
framtaget av oss. Vid Spela kula fick de 19 st. 10-öringar, vid Trappan fick de ett oräknat
antal kuber att bygga med och vid Slöjdaffären fick de uppklippta snören med längderna 21,
23 och 27 cm. Vi motiverar det konkreta materialet till ovan nämnda uppgifter med att vi fann
det relevant för att tydliggöra samt synliggöra problemen.

Vid de tre först genomförda uppgifterna; Skidspåret (bilaga 3), Glasskiosken (bilaga 4) och
Vägskyltarna (bilaga 5) har vi gjort pilotobservationer och då observerat löpande för att se om
observationspunkterna bidragit till att närma sig vårt syfte. Pilotobservationen utföll väl och
därför har samma observationspunkter använts vid löpande observation av uppgifterna; Spela
kula (bilaga 6), Trappan (bilaga 7), Gröna Lund (bilaga 8) samt Bokrea (bilaga 9). Vi valde
att genomföra mer omfattande observationer, som vi hädanefter benämner
”djupobservationer”, på uppgifterna; Stenplattor (bilaga 10) och Slöjdaffären (bilaga 11).
”Djupobservationerna” utförde vi med alla grupper där vi båda suttit med vid samtliga
genomföranden. Valet av uppgifter för ”djupobservation” föll på dessa två uppgifter för att vi
trodde att vi kunde få se en ökad matematisk kommunikation vid dessa uppgifters
genomförande. Med det valet lade vi dessa två uppgifter i slutet av lektionsserien och hade då
även aspekten att eleverna hade genomfört sex uppgifter innan dessa och var väl inarbetade i
arbetsgången som motiv.

De sju uppgifter som inte ”djupobserverades” har alla utförts i klassrummet med alla fyra
grupper närvarande. Vår och klasslärarens roll i dessa situationer har varit att cirkulera runt
till de olika grupperna och lyssnat på deras resonemang samt bistått med hjälp vid behov i
form av frågor, exempelvis ”Hur har ni tänkt?” för att de själva ska komma vidare i arbetet
utan att få en färdig lösning serverad. Vid de två uppgifter som ”djupobserverades” satt vi och
den arbetsgruppen som var föremål för observation i en avskild studieplats utanför
klassrummet. ”Djupobservationerna” valde vi att genomföra utanför klassrummet i en avskild
miljö för att eliminera eventuella störningsmoment. Vi berättade för gruppen att vi skulle
anteckna under arbetets gång och betonade att det inte var enskilda personers åsikter som vi
antecknade utan hur de matematiskt löste uppgiften genom resonemang. Vi förklarade för
dem att vi önskade att de skulle diskutera och ta hjälp av varandra under arbetets gång, detta
för att inte vi skulle bli mer delaktiga än nödvändigt för att få en sådan objektiv observation
som möjligt. Varför vi poängterade detta var eftersom att vi som observatörer satt nära
arbetsgruppen vilket inte är den ultimata lösningen vid en observation. Dokumentationen av
observationerna gjorde vi var för sig i löpande text/noteringar utifrån tidigare beskrivna
observationspunkter. 

Vi avslutade vår lektionsserie i problemlösning i hel klass med en sammanfattning av
uppgifterna samt en genomgång av de matematiska begrepp de innehöll. Vi frågade eleverna
om de kom ihåg vad de genomfört för problem samt vad de ansåg att de använde för
matematik i respektive uppgift. Eleverna fick även ett personligt kompendium med alla olika
problem samt den egna arbetsgruppens lösningar och ett ännu olöst problem. Vi bifogade
även ett brev från oss där vi tackade för hjälpen samt delgav våra lösningar på problemen.
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Bearbetning av enkäter och observationer
Efter insamling av statistiskt material består informationen av så kallad rådata. Dessa data är
varken bearbetad eller klassificerad och det första som brukar genomföras i
bearbetningsprocessen är att upprätta en frekvenstabell. Vid vidare arbete med det statistiska
materialet ges olika exempel på vidarebearbetning vilket vi inte benämner närmare eftersom
det är irrelevant för vårt arbete. Efter upprättandet av en för arbetet relevant frekvenstabell
brukar det statistiska materialet ordnas grafiskt, ofta i någon form av diagram. Vilken form av
diagram som väljs som redovisningsform är beroende av vad man vill åskådliggöra. Variabeln
som erhållits efter upprättad frekvenstabell kan antingen vara diskret eller kontinuerlig. En
diskret variabel kan endast anta fasta värden, t.ex. antal barn i en familj medan en kontinuerlig
variabel kan anta alla värden inom ett intervall, t.ex. mätandet av temperatur – denna kan anta
t.ex. både hela, halva och tiondelsgrader. Vilken typ av diagram som sedan väljs som
redovisningsform är beroende av om variabeln är diskret, då förespråkas ett stolpdiagram eller
kontinuerlig, då anses histogram vara redovisningsformen att föredra. (Patel & Davidson,
2003)

Den kvantitativa delen i vår studie i form av två enkäter bearbetades utifrån den kodning vi
använt oss utav. Kodningen vi använt oss utav är inte markerad på enkäten utan den bestod av
att vi delat in enkäten i tre delar enligt följande; del ett; Tycker du att matematik är viktigt för
dig?, del två; Kryssa i de rutor där du tycker att matematik används, del tre; Använder du
matematik utanför skolan? Efter genomförandet av enkät 1 använde vi enligt Patel &
Davidson (2003) en deskriptiv statistikmetod, vilken enligt Egidius (2000) beskriver data i
tabeller och diagram, och upprättade en frekvenstabell för att se elevernas svar på ett
överskådligt och mer hanterbart sätt. Vi genomförde sammanställningen av enkät 2 på samma
sätt. Eftersom båda enkäterna består av tre delar vardera upprättades således tre
frekvenstabeller till varje enkät. Varje av de tre delresultaten i enkät 1 ställdes mot sin
motsvarande del i enkät 2. Efter sammanställandet av de tre delresultaten upprättade vi ett
stapeldiagram på del två med resultaten från respektive enkät var för sig för att göra resultatet
och dess förändring överskådligt. Vi valde att inte bearbeta del ett vidare eftersom vi anser att
det inte svarar mot vårt syfte, men vi ansåg den som en bra inledande fråga till enkäten. Del
tre kommer utifrån upprättad frekvenstabell framöver redovisas i löpande text. 

Bearbetning av vår kvalitativa del i studien påbörjades redan under arbetets gång genom att de
löpande noteringarna vi förde under observationerna har vi efter varje observation diskuterat
samt renskrivit. Analys har således skett fortlöpande vilket underlättar fortsatt arbete eftersom
observationen är färsk och därigenom har observatören det mesta i minnet, vilket förespråkas
av Patel & Davidsson (2003). Efter avslutad lektionsserie har all information från
observationerna fortsatt att bearbetas. Detta har skett utifrån de tre kriterier vi utarbetat som
observationsunderlag och tidigare beskrivit. Varje observationspunkt har fått en egen kolumn
på ett ark och till varje kolumn har vi från observationsutskrifterna läst samt klippt ut
noteringar och klistrat in under respektive kriterie. Denna metod har vi valt för att få en
överblick över vad vi sett och hört för att slutligen nå vårt syfte; nämligen att undersöka om
problemlösning ger elever förutsättningar att se matematikens användningsområden.
Observationerna kommer slutligen att redovisas i text med citat från observationstillfällena
samt med egna kommentarer.
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Resultat
I denna del presenteras de resultat vi erhållit från våra empiriska undersökningar.
Inledningsvis redovisas del två i enkät 1 och 2 i form av ett stapeldiagram med förklarande
text. Del tre i enkät 1 och 2 redovisas i löpande text för att åtföljas av resultatet av
genomförda observationer. 

Enkätresultat
Resultatet från enkätsvaren visar att alla olika kategorier förutom ”Läser en bok” har fått en
ökad svarsfrekvens vid enkät 2. Kategorin ”Läser en bok” har minskat från åtta till fem
elevsvar. Det kan även nämnas att kategorin ”Kör bil” har ökat mest från tre till fjorton
elevsvar. Alla elever har förändrat sina kryssfördelningar från enkät 1 till enkät 2. Från att ha
kryssat i olika rutor i enkät ett har eleverna i ifyllandet av enkät 2 kryssat för rutor som har
haft anknytning till de problemlösningsuppgifter de utfört.

Elevernas uppfattning av matematikens användingsområden, 
före respektive efter lektionsserie.
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Figur 1. Jämförelse av del två i enkät 1 och enkät 2 avseende elevernas uppfattning av
matematikens användningsområden före respektive efter genomförd problemlösningsserie i
matematik. 

Del tre i enkäterna visar att det skett en ökning med två elevsvar efter avslutad lektionsserie.
Enkät 1 visar att 12 av 16 elever anser att de använder matematik utanför skolan medan vid
enkät 2 har antalet matematikanvändare utanför skolan ökat till 14 stycken. De två elever som
inte ändrat uppfattning på del tre i enkäten och fortfarande inte ser sig som
matematikanvändare utanför skolan, har dock förändrat sitt ifyllande av rutor på del två. Ena
eleven har på enkät 1 fyllt i en ruta och på enkät 2 sju rutor, den andra eleven har ökat från
sex ifyllda rutor till sju. 
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Observationsresultat
Det resultat vi fått fram av våra observationer är att eleverna har utvecklat en mer matematisk
kommunikation efter hand under lektionsserien. Resonemanget kring den skriftliga
informationen i uppgifterna har förändrats från exempelvis –”Så här är det” till –”Jag förstår
det så här”. I början av lektionsseriens problemlösningsuppgifter sökte eleverna mycket
kontakt med oss för att i fortsättningen söka finna stöd och hjälp hos varandra i sin
arbetsgrupp. Detta resulterade i att eleverna var villiga att ta del av varandras åsikter och
utifrån detta ökade förmågan att lösa uppgifterna utifrån sammanfogning och utveckling av
sina egna och andras tankar. Ett resultat vi kunnat skönja är att flera elever sökte finna
mönster och strukturer för att nå en lösning samt testa sitt resultat och dessa mönster och
strukturer har ökat i omfattning allt eftersom de arbetat med problemen. En elevkommentar
från uppgiften Stenplattor (bilaga 10) var –” Jag tror det är så här, här är figur 3 (pekar på
figuren) och figur 4 blir då en mer av ljusa, så har jag förstått det”. Eleven förtydligade sin
förklaring för sina gruppkamrater genom att rita sin lösning och detta utmynnade i ett
resonemang som ledde arbetsgruppen framåt. Kopplingar till vardagliga företeelser har
förekommit även om det är i en liten omfattning. I en av ”djupobservationerna” som skett i
slutet av lektionsserien kommenterade en av eleverna att - ”Detta behövs om man lägger
golv, det har pappa gjort hemma och han räknade”.

Diskussion
Vårt diskussionsavsnitt börjar med en diskussion kring arbetes reliabilitet och validitet för att
åtföljas av en resultatdiskussion. Vidare ges en beskrivning av vad vi tar med oss till vår
kommande profession för att avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

Reliabilitet och validitet  
Vi har använt oss av två olika datainsamlingsmetoder enkät och observation för att nå en mer
heltäckande bild av studien.

Enligt Patel & Davidson (2003) är det viktigt i en studie att utförandet av de empiriska
undersökningarna skett på ett tillförlitligt sätt, att undersökningarna har en god reliabilitet.
Vid utformningen av vår enkät använde vi enkla ord och lite text vilket möjliggör att flertalet
elever uppfattar frågorna lika, detta menar Trost (2001) ger en hög grad av reliabilitet. Det
måste vara mycket tydliga frågor som inte går att missuppfatta och för att uppnå detta kan det
vara en god idé att genomföra en pilotenkät som vi beskrivit tidigare i arbetet. Eftersom båda
våra genomförda enkäter gav ett resultat utan bortfall anser vi vår studie ha en hög grad av
reliabilitet. Vid insamlande av information till en undersökning är det viktigt att ha ett klart
syfte med vad undersökningen har för avsikt, att det finns en överensstämmelse mellan vad
man säger att man ska undersöka samt vad man undersöker. Uppfylls detta sägs att
undersökningen har en god validitet. (Patel & Davidson, 2003) Vår enkäts validitet anser vi
vara ganska god. Vi kunde ha haft andra eller fler kategorier på del två i enkäten (bilaga 2).
Om detta påverkat vår studies validitet kan vi inte säkerställa och vi valde kategorierna utifrån
vissa av problemlösningsuppgifternas innehåll. Validiteten i enkäten kunde även ha varit
större om vi genomfört denna i fler grupper under en längre tid. Studien samt dess resultat
gäller endast för den undersökta elevgruppen och större generalisering är ej möjlig. 

Reliabiliteten i observationerna är till stor del beroende av observatörens förmåga och vana av
denna datainsamlingsmetod. Vi är ovana observatörer men enligt Patel & Tebelius (1987) kan
reliabiliteten i observationer säkerställas genom att två personer närvarar vid observationen.
Detta benämns i boken som interbedömarreliabilitet och det är den metoden vi använt oss av
för att öka vår studies reliabilitet. Vi anser att vi fått god reliabilitet vid våra observationer



14

eftersom vi till största del fått likstämmiga observationsresultat. Eftersom det inte varit något
elevbortfall vid våra ”djupobservationer” utan endast fyra elever frånvarande vid
pilotobservationerna anser vi att det inte påverkat vår studies reliabilitet. Validiteten i
observationerna anser vi god eftersom vi haft förutbestämda observationspunkter
framarbetade utifrån studiens syfte. Vi anser även att validiteten är relativt god eftersom det är
naturliga skeenden och beteenden vi observerat och noterat hos eleverna. Det som sänker
validiteten i studien är vår ovana vid observation som datainsamlingsmetod.

Resultatdiskussion
Tidigare var problemlösning något som gavs färdiga lösningsmetoder utan behov av
reflektion eller eftertanke medan det enligt Möllehed (2001) idag skall vara mer inriktat mot
att eleverna själva ska hitta lösningar på problemen. Vår fundering är om det verkligen ser ut
så här i dagens skolor? I inledningen beskrev vi vår upplevelse av att
matematikundervisningen i de tidiga skolåren till stor del bestått av att räkna i läroboken och
att de matematiska problemlösningssituationer vi varit med om har varit få. Att arbeta med
problemlösning med yngre barn har i denna studie inte på något sätt upplevts vara svårt.
Eleverna har varit positivt inställda och arbetat flitigt. Om detta har varit för att vi introducerat
en ny ”grej” -med det menar vi effekten av nyhetens behag- kan vi inte säkerställa. Det vi
däremot kan uttala oss om är att eleverna i den klass där vi gjort vår studie i var väldigt
nyfikna på att prova nya saker samt hade en vilja att lära, vilket gjorde att vi hade ett bra
utgångsläge för vår studie. 

Efter att vi studerat olika definitioner av ett matematiskt problem valde vi ut och
komponerade problem till vår lektionsserie som hade ett varierande innehåll och med
anknytning till en för eleverna relevant verklighet i deras vardag. Detta menar Emanuelson
(1996) och Möllehed (2001) är viktigt att tänka på vid skapandet av problemlösningsuppgifter
för att skapa elevförutsättningar för koppling till matematikens användningsområden. Vidare
menar båda författarna att om elevernas vardag används i eller i anknytning till problemen
känns det relevant med matematik för varje elev, matematiken blir personlig. Under denna
empiriska studies genomförande har noterats att personlig anknytning är viktigt och vi har
under vår lektionsserie uppmärksammat att uppgifter med personlig anknytning stimulerat
eleverna, att åka till Gröna Lund för en stund uppskattades. Denna arbetsmetod menar vi
därmed kan vara en väg att gå för att kringgå problemet som matematikdelegationen uttrycker
med följande formulering i sitt betänkande; /…/ ”varför är det viktigt med matematik om den
till synes inte existerar eller behövs i vardagen.” (SOU, 2004, s. 67) I Skolverkets
kvalitetsgranskning (2003) står det att en varierad undervisning kan ge eleverna möjlighet till
ledtrådar istället för färdiga svar och att detta kan ge eleverna en förståelse för matematiska
fenomen och dess användning i det dagliga livet, det skapas alltså kunskaper utanför
räkneboken. Även vi anser att matematisk problemlösning skapar förutsättningar för en
varierad matematikundervisning, som i sin tur skapar denna förståelse. Genom att vi använt
oss av två informationshämtande metoder, enkät samt observation, i vår studie kan vi jämföra
och dra mer långtgående slutsatser. Samt i högre grad diskutera huruvida problemlösning
skapade ökade möjligheter för de elever som deltagit i studien att nå en ökad förståelse för
matematikens användningsområden. 

Grevholm (2001) anser att matematiska problem är en definitionsfråga på individnivå. Detta
är något vi vid våra observationer sett uttryck för samt beskrivit i resultatet. En fördel med
problemlösningsuppgifter är just denna att de är individrelaterade och därmed kan uppgifterna
utföras i varierade svårighetsgrad och stimulera olika elever oavsett förkunskaper. Eleverna
löste de olika problemen på olika sätt både individuellt och inom gruppen. Det sociokulturella
perspektivets syn på lärande är att kunskap skapas i interaktion med andra där en förutsättning
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är kommunikation. (Dysthe, 2003) Vi fann att eleverna utvecklade sin matematiska
kommunikation efterhand och vi kunde på ett enkelt sätt både bekräfta och utmana elevernas
tankar och på detta sätt få ett ökat utbud av matematiska samtal. Detta genom att ställa frågor
till eleverna när de arbetade med sina matematiska problem och även Hagland, et al. (2005)
menar att pedagogen kan använda frågor för att utmana elever och på så sätt guida elever
framåt. Under tidens gång i problemlösningsserien kände vi oss mer säkra med arbetssättet
och detta resulterade i att vi ställde mer frågor till eleverna under arbetspassens gång. Genom
detta gavs förutsättningar till en utökad matematisk kommunikation eleverna emellan.
Eftersom att vi under den korta period vi utfört vår empiriska studie utvecklat en mer säker
strategi för frågeställningar till eleverna i samband med problemlösningslektionerna anser vi
att en mer frekvent användning av detta arbetssätt kan göra oss till skickligare frågeställare.
Med denna kunskap tror vi att även eleverna kan få ytterligare verktyg till att bygga upp fler
och effektivare problemlösningsstrategier genom att deras tankesätt utmanas.

Vi har även under lektionsseriens gång vid våra observationer noterat att eleverna använt sig
av Pólyas fyra nivåer vid problemlösningen. Det förekom en ökning av förståelsen för de
matematiska mönstren och strukturerna i problemen och vi upplever att många av eleverna
har utvecklat sin individuella problemlösningsförmåga. Hagland, et al. (2005) skriver att
enligt Pólya kräver detta en hög grad av självständighet och logiskt tänkande. Att vi kunnat se
denna utveckling stämmer väl överens med vår definition av ett matematiskt problem;
nämligen att det utmanar elevens egna matematiska förståelse. 

När vi sammanställt våra två enkäter har vi fått belägg för att vardagsanknytning till
matematik kan nås genom att arbeta med problemlösning. Mellan enkät 1 och 2 har det skett
en ökning av matematiska användare utanför skolan med två elever. Som vi skrivit i resultatet
har alla elever förändrat sitt ifyllande av del två från enkät 1 till enkät 2. Värt att notera och
diskutera är att de två elever som inte ser sig som matematikanvändare utanför skolan även de
har förändrat sina kryss i del två på enkät 2. Den ena eleven hade bara kryssat för ”Läser en
bok” på enkät 1 för att vid enkät 2 utökat sina kryss med ytterligare sex ifyllda rutor. Även
om eleven inte ser sig själv som matematikanvändare tycker vi en utveckling skett. Att en
utveckling av elevens matematiska tankar skett tolkar vi utifrån enkätsvaren i kombination
med de observationsanteckningar vi gjort av elevens verbala förmåga kring matematiska
problem.

I ett av grundskolans mål att sträva mot som finns uttryckt i Lpo 94 står att; ”varje elev skall;
lär sig att lyssna, diskutera, argumentera, och använda sina kunskaper som redskap för att
formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt
granska och värdera påståenden och förhållanden.” (Utbildningsdepartementet, 1998) Detta
mål upplever vi uppfylls genom att arbeta med problemlösning i matematik eftersom att vi
såg en utveckling av den kommunikativa matematiken emellan eleverna i våra observationer.
Att genomföra en matematisk problemlösningsuppgift i grupp anser vi kan vara ett bra sätt att
öka sin egen förståelse genom att ta del av andras tankar samt att få sätta ord på sina egna
tankar inför andra. Vi får stöd i vår åsikt av Hagland, et al. (2005) samt från Skolverket
(2003) som skriver om klasskamraternas viktiga roll vid lösning av problem. Gruppstorleken
som Emanuelson (1996) förespråkar vid problemlösning om fyra elever tycker vi oss kunna
se fungera bra i vår studie. Denna storlek på gruppen leder enligt Emanuelson till trygghet och
gruppkänsla och vi upplevde att eleverna utvecklade en trygghet att vara i samma basgrupp
under åtta av nio problemlösningsuppgifter. Det motiveras med att eleverna under
lektionsseriens gång sökte allt mindre kontakt och uppmärksamhet från oss och allt mer
kontakt med varandra, samt att de även förekom en mer frekvent kommunikation kring de
matematiska problemen mellan eleverna under lektionsseriens sista lektioner. 
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Vi håller med Hagland, et al. (2005) att problemlösning i grupp skapar individuellt lärande
trots identiska intryck och att detta därmed är ett bra sätt att utöka sina egna kunskaper genom
att diskutera sina lösningsmetoder med varandra. Detta är även något som vi tror oss kunna
utläsa av både enkätsvar och våra observationsnoteringar där en utveckling skett hos varje
enskild elev. Det uttalandet baserar vi på att alla elever förändrat sina svar från enkät 1 till
enkät 2 i del två på enkäterna som vi beskrivit i resultatet samt att den enskilde elevens
verbala matematiska kommunikation har utvecklats. Svaren eleverna gett på del två stämmer
som vi ser det bra överens med de problemlösningsuppgifter eleverna utfört. Även om inte
varje ruta på del två i enkäten haft ett specifikt problem så har varje ruta kunna härledas på ett
eller annat sätt till problemen. Exempelvis kan rutan med texten ”Kör bil” härledas till
uppgiften Vägskyltarna (bilaga 5). Det går att diskutera om eleverna skulle ha svarat
annorlunda vid ett senare tillfälle eftersom enkäten utfördes i anslutning till en specifik
lektionsserie. Om så skulle vara fallet kan inte vi avgöra i skrivande stund. Däremot ses
elevernas svar som trovärdiga eftersom enkätsvaren jämförts med elevernas matematiska
kommunikation, vilken dokumenterats vid varje observationstillfälle. Genom att göra denna
jämförelse anser vi att vårt syfte i studien uppnåtts. Problemlösning som arbetsmetod har i
den undersökta elevgruppen skapat möjlighet till ökad förståelse för matematikens
användningsområden i det vardagliga livet.

Erfarenheter till kommande profession 
En erfarenhet vi tar med oss till vår kommande profession som pedagoger är att konkretisera
matematiken med vardagliga företeelser för att ge en bredare plattform till eleverna. Vi har
upplevt att det kan vara lättare för eleverna att förstå matematikens språk om det knyts till
vardagliga situationer och händelser som de kan relatera till. Att arbeta med problemlösning
har vi upplevt stimulera ämnet matematik till det positiva och den känslan vill vi bevara och
utveckla. Vi anser att det beror på att eleverna fått olika uppgifter med olika svårighetsgrad
och innehåll vid varje lektionstillfälle samt att det fanns flera vägar att finna en lösning. För
att ytterligare öka elevernas möjligheter att utveckla sin problemlösningsförmåga skulle en än
mer kreativ arbetsmiljö kunna skapas. Detta skulle med fördel kunna ske tillsammans med
eleverna vid arbete med problemlösning under en längre tid, vilket vi önskar få genomföra.
Den största erfarenheten vi tar med oss är att problemlösning i matematik som arbetsmetod
stimulerat alla elever på sitt sätt oavsett deras förkunskaper och att alla har funnit sin
personliga styrka i arbetssättet. Med andra ord ett arbetssätt vi kommer att tillämpa i vårt
framtida yrke.

Fortsatt forskning
Vi tycker att det vore mycket intressant att få genomföra och utvärdera fler
problemlösningsuppgifter och det under en längre tid. Detta för att kunna befästa arbetssättet
djupare hos eleverna samt för att se om det generar någon varaktig förändring i deras
vardagsförankring i matematik. Genom att arbeta under en längre tid skulle det vara intressant
att se om den kommunikativa matematiken skulle kunna utvecklas mer än vad vi sett på vår
relativt korta lektionsserie. I flera olika källor, t.ex. Emanuelson (1996) har vi läst att
problemlösning stärker elevernas självkänsla och vi finner att det skulle vara av intresse att
även genomföra en sådan studie för att se dess relevans. Det skulle även vara intressant att
jämföra det matematiska ordförrådet hos en grupp som arbetat med en liknande lektionsserie
och en grupp som arbetat mer traditionellt, då vi tror att kopplingen till vardagen gör att det
matematiska språket får en naturligare införlivning i barnens språk.



17

Referenser

Tryckta källor
Ahlberg, A. (1995). Barn och matematik. Lund: Studentlitteratur. 
  ISBN 91-44-38431-9

Emanuelsson, G. (Red.). (1996). Matematik – ett kommunikationsämne. Nämnaren TEMA. 
  Mölndal: Göteborgs universitet, Institutionen för ämnesdidaktik. ISBN 91-88450-06-6

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
  ISBN 91-44-00417-6

Egedius, H. (1999). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och Kultur. 
  ISBN 91-27-07307-6

Egedius, H. (2000). Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. (6:e upplagan)
  Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01546-1

Grevholm, B. (Red.). (2001). Matematikdidaktik – ett nordiskt perspektiv. Lund:
  Studentlitteratur. ISBN 91-44-01835-5

Hagland, K., Hedrén, R., Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem – inspiration till
  variation. Stockholm: Liber. ISBN: 91-47-05150-7

Hartman, J. (1998). Vetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00318-8

Magne, O. (1998). Att lyckas i matematik. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00205-X

Möllehed, E. (2001). Problemlösning i matematik. En studie av påverkansfaktorer i
  årskurserna 4 – 9. Malmö: Institutionen för pedagogik, Lärarhögsk., ISBN 91-88810-20-8

Patel, R., & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
  ISBN 91-44-02288-3

Patel, R., & Tebelius, U. (Red.). (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Lund:
  Studentlitteratur.  ISBN 91-44-24851-2

Pramling Samuelsson, I. och Mårdsjö, A-C. (1997). Grundläggande färdigheter. Lund:
  Studentlitteratur. ISBN 91-44-61951-0

Skolverket. (2003). Lusten att lära- med fokus på matematik. Nationella kvalitetsgranskningar
  2001-2002. Skolverkets rapport nr 221. Stockholm: Skolverket. ISSN 1103-2421.

SOU 2004:97. Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens. Stockholm: 
  Utbildningsdepartementet, Betänkande av matematikdelegationen.

Trost, J. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01816-9



18

Elektroniska källor
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och
  fritidshem Lpo94. URL http://www. skolverket.se
  Hämtningsdatum 2005-12-01

Utbildningsdepartementet. (2000). Kursplaner. URL http://www.skolverket.se/sb/d/577
  Hämtningsdatum 2005-12-01

Referenser till problemlösningsuppgifter

Hagland, K., Hedrén, R., Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem – inspiration till
  variation. Stockholm: Liber. ISBN: 91-47-05150-7

Emanuelsson, G. (Red.). (1996). Matematik – ett kommunikationsämne. Nämnaren TEMA. 
  Mölndal: Göteborgs universitet, Institutionen för ämnesdidaktik. ISBN 91-88450-06-6

Lektion.se. Författare: Helena Lohman, Student, Umeå.
  URLhttp://www.lektion.se/lektioner.php?ID=943 Hämtningsdatum: 2005-09-26



Bilaga 1

Hej!

Vi är två lärarstuderande som ska göra vår slutpraktik i
ditt barns klass, under veckorna 40-45. Under vår
praktiktid skriver vi samtidigt på vårt examensarbete som
är inriktat på ämnet matematik. På matematiklektionerna vi
genomför kommer därför barnen att få arbeta med olika
problemlösningsuppgifter, dessa lektioner är en del av vårt
examensarbete. Om ni har funderingar kring vad vi gör och
varför får ni gärna kontakta oss på skolan.

Med vänliga hälsningar

    Elin och Karin



Bilaga 2
Enkät

Tycker du att matematik är viktigt för dig? 
 Ja
 Nej

Kryssa i de rutor där du tycker att matematik används.

 Bilfirma
 Sjuksköterska
 Äter mat
 Snickare
 Spelar spel
 Åker båt
 Läser en bok
 Affär
 Bygger lego
 Kör bil
 Födelsedagskalas

Använder du matematik utanför skolan? 
 Ja
Nej

Om du svarat ja, ge exempel på när ..................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Ditt namn:………………………….

Tack för hjälpen/ Elin och Karin



Bilaga 3

Skidspåret

Idag ska eleverna i skolan åka skidor, det finns fem olika långa
skidspår. Karin ska åka 10 km. På vilka sätt kan hon välja att åka 10
km? Om hon istället vill åka 15 km, hur kan hon åka då? Skriv ned hur
ni tänker att hennes skidtur ska se ut.

Egenhändigt komponerad uppgift.



Bilaga 4

Glasskiosken

Anita ska köpa kulglass och kan välja på fyra olika smaker. Hon vill ha
två glasskulor.

Jordgubb Körsbär           Banan    Päron

a) På hur många olika sätt kan Anita välja sin glass?

b) Hitta i gruppen på ett liknande problem.

         

          Ur: Hagland, K., Hedrén, R., Taflin, E. (2005). 

    Av oss utförda ändringar i uppgiften:
Ändrad titel.

                                                                                                            Omformulerad delfråga b) 



Bilaga 5

Vägskyltarna

Hur långt är det från Älvsbyn till Luleå?
Karin har cyklat till skolan. Hur långt har hon kvar till Boden?
Elin bor i Boden och går skola i Luleå. Hur långt måste hon åka varje
dag med bussen?
Vad för olika avstånd kan man ta reda på med hjälp av skyltarna? Rita
eller skriv era lösningar.

Egenhändigt komponerad uppgift.

LULEÅ 25 KM

PITEÅ 70 KM

     BODEN 10 KM

     ÄLVSBYN 50 KM

     SKOLAN 2 KM



            Bilaga 6

Spela kula

Sju barn sitter på golvet i en ring. De spelar ett spel med en speciell
regel. ”Flickor ska lägga tre kulor och pojkar ska lägga två kulor
framför sig på golvet.” När alla har lagt sina kulor ligger det nitton
kulor där. Hur många flickor och hur många pojkar sitter i ringen?

Ur: Emanuelson (1996)
Av oss utförda ändringar i uppgiften:

Givits en titel. 
Text ej ändrad.



          Bilaga 7

Trappan

a) Vad består trappan på bilden av?

b) Bygg en trappa som har tolv steg, byggda av två kuber i bredd.

c) Hur många kuber har ni använt i bygget av trappan?
             

Ur: Emanuelson (1996)
    Av oss utförda ändringar i uppgiften:

                   Givits en titel. 

                Text ej ändrad men förkortad. 

     Genomförde endast a) och b) och utelämnade resterande delar.



                             Bilaga 8

Gröna Lund

Nu ska vi på klassresa till huvudstaden Stockholm. Väl framme i
Stockholm ska vi spendera en dag på Gröna Lund. Hur mycket skulle
det kosta för er två att vara en dag på Grönan? Tänk på att
samarbeta!

ENTRÉ 
0-3 år: fritt inträde och fria åk
4-12 år: 30 kr
13 år och uppåt: 60 kr
PENSIONÄR: 30 kr

Åkkupong 15 kr
Gröna Lunds egen valuta. Du behöver olika många till olika attraktioner (1-4st).

Åkband 235 kr
Detta band ger dig fria åk hela dagen. (Gäller ej Spökhuset).

Åkhäftet 295 kr
Häftet innehåller 24 åkkuponger (kupongerna kan ge 8-24 åk beroende på vilka
attraktioner du väljer, värde 360 kr)

Spökhuset 35 kr

Ur: Elektronisk källa: Lektion.se
    Av oss utförda ändringar i uppgiften:

            Text omformulerad: från ”grupp” till ”er två”.
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              Bilaga 9

Bokrea

Linda köpte böcker på bokrean. Hon handlade tre böcker för
sammanlagt 450 kr, Harry Potter, Sagan om ringen och Kitty. 
Harry potter kostade 100 kr mer än Sagan om ringen. 
Sagan om ringen och Kitty tillsammans kostade 190 kr mer än Harry
Potter.

Hur mycket kostade varje bok?

Ur: Hagland, K., Hedrén, R., Taflin, E. (2005). 
    Av oss utförda ändringar i uppgiften:

Ändrad titel.
Böckernas författare (fick titlar istället).
                 Använde endast a) uppgiften.



Stenplattor 
 
 

Ett mönster läggs med hjälp av kvadratiska stenplattor, mörka och 
ljusa. Så här ser mönstret ut: 
 

   

   

   
 

    

    

    

    
 

     

     

     

     

     
 

     
    Figur 1             Figur 2       Figur 3 

?  ? 
Figur 4  Figur 5 

 
a) Hur många ljusa och hur många mörka plattor går det åt till 

figur 2? 
  

b) Hur många plattor går det åt till figur 5? 
 

c) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till 
figur 5? 

Ur: Hagland, K., Hedrén, R., Taflin, E. (2005). 
    Av oss utförda ändringar i uppgiften: 

  Inte ändrad. 
  Använde endast a) och b). 

 
  
 

Bilaga 10



             Bilaga 11

Slöjdaffären

Tove står i en slöjdaffär. Hon har klippt till tre vävda band på 21 cm,
23 cm och 27 cm. En kund kommer in och vill ha ett band på 29 cm.
Tove letar ivrigt efter måttbandet men någon har lånat det!

a) Kan Tove använda de tre uppmätta bitarna för att kunden ska
få sin beställning? Finns det mer än ett sätt att göra på?

b) Vilka längder kan bestämmas med hjälp av de redan uppmätta
bitarna?

Ur: Emanuelson (1996)
    Av oss utförda ändringar i uppgiften:

                   Givits en titel. 

                  Text ej ändrad.
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