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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att undersöka vilket stöd läraren har i sitt arbete med 
problemlösning i matematik från styrdokument, läromedel och dess lärarhandledning samt 
den nya gymnasiereformen GY-07. Analys av relevanta styrdokument samt tre läromedel har 
utförts. De tre läromedlen var Matematik B av bl.a. Anna Norberg, Matematik 3000 av bl.a. 
Lars-Eric Björk och Matematisk Tanke av bl.a. Bengt Lindahl. Jag genomförde också en 
analys av den nya gymnasiereformen och intervjuade dess skapare. Genom analysen av 
styrdokumenten kunde jag läsa att problemlösning är ett viktigt moment i dagens skola. 
Betygskriterier var också formulerade på ett sådant sätt att det är tydligt att alla elever oavsett 
prestationsnivå skall få möjligheten att arbeta med problemlösning i matematik. Analysen av 
läromedlen och dess lärarhandledningar visade att samtliga tre innehöll 
problemlösningsuppgifter, dock i olika antal och i olika svårighetsnivåer. Den nya 
gymnasiereformen formulerar en ännu tydligare betoning på arbetet med problemlösning i 
matematik. En av skaparna Lars Mouwitz är optimistisk och hoppas att den nya reformen 
skall bidra till att arbetet med problemlösning utvecklas i skolorna. Han är dock medveten om 
att det är svårt att förändra skolan genom ett dokument. 
 
Nyckelord: rutinuppgifter, lärarhandledning, Lpf 94, gymnasiereformen,  
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1. Inledning 
 

Under mina praktikperioder ute på skolorna har jag stött på ett antal elever som har haft svårt 

att motivera sig och skapa intresse för den matematik som skolan skall lära ut. Jag tror att 

många av dessa känner att den matematik som de lär sig knappast är något som de kommer att 

få nytta av efter utbildningen och därmed känns matematiken onödigt invecklad och svår. Jag 

tror också att många av dessa elever upplever matematikundervisningen väldigt enformig då 

de flesta lektioner inleds med en genomgång av nya områden och därefter räkning i 

läromedlet, och detta oftast ensam utan kontakt med andra i klassrummet. 

Jag anser dock att det inte behöver vara på detta sätt. Jag tycker att man borde kunna skapa en 

matematikundervisning med tydligare anknytning till vad eleverna kommer att kunna använda 

de nyinlärda kunskaperna till i framtiden och man måste också kunna skapa en arbetsmiljö där 

eleverna kan arbeta såväl individuellt som i grupp. 

Under mitt arbete har jag funnit mycket inspiration genom att läsa ”Lusten att lära – med 

fokus på matematik” . Där skriver man att ”lärare som förmedlar lust att lära förmår anknyta 

till verkligheten, engagerar elever i utmanande samtal och visar hur kunskapen används. De 

utgår ofta från egna erfarenheter och bygger inte allt på läromedlet”(Skolverket, 2003). 

 

Med utgångspunkt i detta så har jag under mina två praktikperioder i matematik genomfört 

problemlösningsmoment med klasserna. Responsen efter dessa lektioner var väldigt positiv 

och i princip samtliga elever tyckte att det var ett arbetssätt som de ville arbeta med oftare. 

 

Så när jag skulle välja vad mitt examensarbete skulle handla om så föll valet just på 

problemlösning i matematiken. Eftersom detta är ett ganska brett ämne med många möjliga 

infallsvinklar så dröjde det innan jag slutligen bestämde mig för att utföra en analys av 

styrdokumenten och läromedel samt den nya gymnasiereformen GY-07, som beskriver de 

förändringar som skall göras i gymnasieskolan under 2007, för att se vilket stöd dessa tre ger 

för arbete med problemlösning.  

 

Analysen av styrdokumenten känns intressant eftersom jag upplever att vissa elever knappast 

får någon som helst tid eller möjlighet till problemlösning, medan det i vissa grupper hör till 

det vardagliga arbetssättet. Med vad säger styrdokumenten? Finns det tydliga riktlinjer att det 
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skall ingå i undervisningen och på vilket sätt?  

Analysen av läromedlen känns också intressant då jag är medveten om att läroboken oftast är 

matematiklärarens bästa vän. I princip all undervisning planeras utifrån läromedlet och då blir 

det givetvis viktigt att problemlösning på ett eller annat sätt finns med i läromedlet eller att 

lärarhandledningen ger stöd och idéer åt arbetet med problemlösning.  

Jag har även valt att granska den nya gymnasiereformen, GY-07, dels för att bli mer insatt i 

vad den innebär och vilka förändringar som gjorts och dels för att sedan kunna diskutera hur 

problemlösning i matematik eventuellt kommer att påverkas av dessa förändringar. 

 
2. Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilket stöd som styrdokument, läromedel och 

lärarhandledning ger läraren i arbetet med problemlösning. Jag vill till följd av detta syfte 

även analysera den nya gymnasiereformen GY-07. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Vad skriver styrdokumenten om problemlösning i allmänhet och i ämnet matematik i 

synnerhet? 

2. På vilket sätt ger läromedlet och dess lärarhandledning stöd för arbete med 

problemlösning? 

3. Vad säger GY-07 om problemlösning och hur har skaparna till denna resonerat med 

avseende på de ändringar som gjorts jämfört med tidigare reform? 

 
3. Bakgrund 
 
3.1 Vad innebär problemlösning i matematik? 
 

Begreppet problemlösning kan för många kännas givet i ett sådant ämne som matematik, då 

hela ämnet egentligen går ut på att lösa matematiska problem, men det är knappast detta som 

menas med begreppet problemlösning i matematik. Skoogh och Johansson (1991) skriver i 

”Att undervisa i problemlösning” att problemlösning i skolan oftast handlar om att eleverna 

utför de beräkningar som läraren uppmanat de att göra och tankearbetet utförs därmed mest av 

läraren. Detta anser ej författarna vara problemlösning utan de situationer då eleverna själva 
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analyserar problemet, tänker igenom situationen och vilken metod som bör användas, för att 

sedan försöka lösa problemet genom den valda metoden.  

Enligt Möllehed (2001) har man alltid löst problem under matematiklektionerna men enligt 

honom är det som idag går under namnet problemlösning ”en reaktion mot alltför stereotypa 

lösningsmetoder, där eleverna i stor utsträckning kopierar färdiga metoder, som serverats av 

läraren, och tillämpar rutinartade räknemetoder utan att själva reflektera över problemet och 

vilka lösningsmetoder som står till buds.” (Ibid s.11)  

Till skillnad från Sverige finns det i USA inga nationella styrdokument. Där finns istället 

dokumentet NCTM där man kan läsa hur man kan lägga upp undervisningen i olika 

åldersgrupper och vad man bör tänka på inom de olika ämnena. I NCTM (2000) skriver man 

att problemlösning är ett viktigt moment i matematikundervisningen och definierar 

problemlösning på följande sätt: ”Problem solving means engaging in a task for which the 

solution method is not known in advance.” (Ibid s.52) 

Ulin (1991) skriver i ”Att upptäcka samband i matematik” att åtskilliga forskare och lärare i 

matematikdidaktik idag hävdar att skolmatematiken ska ta sin utgångspunkt i etnomatematik, 

dvs i problem och sammanhang som man möter i vardagen. ”Det är klart att vi efter skolan 

bör kunna lösa sådana uppgifter som vardagen ibland ställer oss inför.” (Ibid s. 34) 

Nilsson (1993) som skrivit ”Problemlösning/Inlärning” anser att det är många som försökt 

definiera och avgränsa begreppet ”problem”. En av dessa är Lester som använder definitionen 

att det finns ingen enkel inlärd metod eller algoritm som löser ett problem, och därmed skulle 

det vi kallar rutinmässiga uppgifter ej gå under benämningen problem. Det intressanta blir att 

det som för en elev kan vara ett ”problem” kan vara en ”rutinuppgift” för en annan, då 

eleverna besitter olika kunskaper om metoder och algoritmer som löser problem.  

De uppgifter som jag i fortsättningen av detta arbete kommer att definiera som 

problemlösningsuppgifter är de uppgifter då eleverna självständigt eller i grupp får tillämpa 

sina kunskaper i uppgifter som kräver att eleverna arbetar praktiskt eller uppgifter där 

eleverna arbetar med en realistisk situation så kallade autentiska uppgifter. Uppgifterna måste 

också innebära att eleverna själv skapar en egen modell för att lösa problemet eller utvecklar 

den redan inlärda modellen alternativt att eleverna använder nyvunna kunskaper i 

kombination med kunskaper som lärts in tidigare. 
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3.2 Problemlösningens historia 
 

Möllehed (2001) skriver att problemlösning under 1930- och 1940-talet kom i fokus då 

ungraren George Polya började förespråka en metod som gick ut på att lösa problem jämfört 

med de rutinartade som dominerade.  

I slutet av 1970-talet fick också problemlösning ett ökande intresse bl.a. genom en 

internationell kongress i matematikutbildning som hölls i USA. Under 1980-talet skrevs 

mycket litteratur om just problemlösning i USA. I Sverige kom 1980 en ny läroplan för 

grundskolan, där problemlösning kom att bli det första huvudmomentet. Under 1980- och 

1990-talet kom också mycket litteratur kring problemlösning att skrivas i Sverige. Under 

denna period började även läromedlen att sätta in särskilda moment som handlade om 

problemlösning. Problemlösning är fortfarande en viktig del i matematikundervisningen och 

det forskas kring hur fortsatt arbete med problemlösning till exempel skall öka elevernas 

motivation, stimulera deras aktivitet m.m.  

 

3.3 Vilka kompetenser utvecklas genom problemlösning? 

 
För att kunna motivera förekomsten av problemlösningen i den svenska skolan så måste den 

givetvis leda till utveckling av kompetenser hos eleven. Enligt Wistedt och Johansson (1991) 

så är problemlösning ett viktigt moment för att uppnå matematisk förståelse då det 

problemorienterade arbetssättet ligger nära det vi menar med ett konkret och åskådligt arbete 

med skolans uppgifter och ”problemet blir i bästa fall en brygga mellan en verklig värld av 

vardagliga händelser och en abstrakt matematisk verklighet”(Ibid s.19) 

Att arbeta med problemlösning kan även utveckla kunskaper hos eleverna som de inte bara 

kan ha nytta av senare i livet utan även i nuet. Kernell (2002) skriver i ”Att finna balanser” att 

lärarna ofta tidigare bad eleverna att genomföra tråkiga arbetsinsatser för att få utdelning i 

framtiden. Genom arbete med problemlösning kan man dock på ett tydligt sätt visa hur 

eleverna kan använda sig av kunskaperna på ett sätt som ligger nära deras vardag.  

I amerikanska NCTM (2000) anser man också att problemlösning bidrar positivt till elevernas 

utveckling av matematiska kompetenser då man skriver: “By learning problem solving in 

mathematics, students should acquire ways of thinking, habits of persistence and curiosity, 

and confidence in unfamiliar situations that will serve them well outside the mathematics 

classroom.” (Ibid s. 52) 

Man hänvisar också till det Hamos skrev 1980 att problemlösning är ”hearts of mathematics” 
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och motiverar detta genom:  ”Successful problem solving requires knowledge of 

mathematical content, knowledge of problem-solving strategies, effective self-monitoring, 

and a productive disposition to pose and solve problems.” (Ibid s.341) 

Man kommenterar också att: ”In order to find a solution, students must draw on their 

knowledge, and through this process, they will often develop new mathematical 

understandings.” ( Ibid s.52) 

Ulin (1991) skriver i ”Att upptäcka samband i matematik” att hur elevernas kompetens och 

självförtroende utvecklas genom problemlösningen till stor del beror på lärarens inlevelse, 

intresse och erfarenheter av problemlösningen. 

Niss (2002) som skrivit den danska rapporten ”Kompetencer og matematiklæring” beskriver 

den matematiska beredskapen utifrån olika kompetenser. En kompetens är en självständig och 

rimligt avgränsad huvudkomponent i den matematiska beredskapen. Det är också viktigt att 

dessa kompetenser kan samverka och den matematiska beredskapen blir ej komplett om 

någon av kompetenserna saknas.  

Med denna bakgrund har man kommit fram till åtta olika kompetenser som kan delas in i två 

grupper med fyra kompetenser i vardera grupp. Den första gruppen innebär att kunna hantera 

matematikens språk och redskap och dess kompetenser är: ”hjälpmedelskompetensen”,      

”kommunikationskompetensen”, ”symbol- och formaliseringskompetensen” samt 

”presentationskompetensen”. Den andra gruppen innebär att kunna ställa frågor och svara på 

frågor inom matematik och dess kompetenser är: ”tankegångskompetensen”, 

”problembehandlingskompetensen”, modelleringskompetensen” och ” 

resonemangskompetensen”.  

”Problembehandlingskompetensen” innebär att eleven skall kunna förstå, formulera, 

avgränsa och lösa problem som kan vara rutinmässiga eller nyskapande. Man anser att 

”problembehandlingskompetensen” ligger väldigt nära modelleringskompetensen och även 

tankegångskompetensen, men att den i sig är en viktig kompetens för att besitta en 

matematisk beredskap.(Ibid) 

 

3.4 Nationella Utvärderingen 2003 

 

 Den ”Nationella utvärderingen av grundskolan 2003” (Skolverket 2004) gjordes för att 

granska den utveckling som grundskolan gjort under 1990-talet och början på 2000-talet, som 
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var en tid då flera olika reformer påverkade skolan. Man ville genom denna utvärdering 

granska bl.a. elevernas syn på skolan och de olika ämnena för sig.  

Man kan läsa att matematik är ett av de ämnen där lärarna anger största antal omotiverade 

elever, dock är matematik det tredje viktigaste ämnet att besitta goda kunskaper inom enligt 

eleverna. Här kan man också läsa att eleverna anser att matematik är det ämne, efter slöjden, 

där elever arbetar individuellt mest.  

Genom denna utvärdering kunde man också se att det var fler elever 2003 än 1992 som ville 

lära sig matematik, men även större del elever som inte hade motivation att göra sitt bästa. 

Utvärderingen visade också att grupparbete i matematik var lika ovanligt 2003 som 1992. 

”Istället framträder bilden av en allt mer isolerad och individualiserad undervisning – jämfört 

med både 1992 och 1995, där eleverna arbetat avskilt från både läraren och kamraterna.” 

(Skolverket 2004, s.100) 

Utvärderingen visade också att elevernas kunskapsutveckling inom traditionella skoluppgifter 

är betydligt lägre än kunskapsutvecklingen inom områden närmare det vardagsliv som 

eleverna själva lever. 

 

I denna utvärdering fördjupade man även sig genom att granska hur varje ämne förändrats. I 

utvärderingen för matematik (Skolverket 2005) lät man eleverna lösa uppgifter av 

problemlösningskaraktär. Man formulerade frågorna så att de kunde jämföras med frågor som 

elever i årskurs 9 besvarat 1992.  Resultaten visade lägre lösningsproportion 2003 än 1992. 

Det var även färre elever som hade full pott på uppgifterna år 2003 än 1992. Man kunde dock 

inte se några större skillnader i elevernas lösningsstrategier (Skolverket 2005). 

 
3.5 PISA 2003 
 
Pisa är en studie där man mäter vilka kunskaper och förmågor som elever i slutet på 

grundskolan besitter. Den första studien gjordes 2000, men den jag kommer att referera till 

gjordes 2003 bland 41 länder varav 30 OECD-länder. Dessa OECD-länder deltog även i 

studien 2000. 

Genom olika prov undersöks elevernas förmågor inom det matematiska kunskapsområdet. 

Man är i studien ej intresserad av att se hur pass goda kunskaper eleverna har utifrån 

kursplaner, utan hur goda kunskaper eleverna har inom områden som är nära relaterade till 

vardagslivet. Man anser att det viktiga är att eleverna kan använda sina kunskaper i 

sammanhang som de kan hamna i, i sitt vardagliga liv. 
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För att beskriva elevernas färdighetsnivåer använder man sex olika nivåer. Nivå 1 innebär att 

eleven med relevant information kan genomföra rutinmässiga beräkningar. Nivå 4 innebär att 

eleverna arbetar effektivt med matematiska modeller där en del gissningar måste göras. Nivå 

6 innebär att eleven utövar avancerat matematiskt tänkande och kan modellera komplexa 

problem.  

Genom studien 2003 kom man fram till att antalet elever som ligger på nivå 4 eller högre är 

genomsnittligt för OECD länder 33%. I Sverige låg denna siffra på 36%, att exempelvis 

jämföra med Finlands 50%. 

Det genomsnittliga för OECD länderna gällande antal elever som uppnått minst nivå 2 var 

75% jämfört med 83% i Sverige. Då man ser på resultatet hur många elever som är på nivå 6 

så ligger Sverige exakt på OECD genomsnittet 4%. 

Tittar man på den genomsnittliga poängen som varje land uppnådde så ligger Finland i topp 

med 544 poäng. Före Sverige, som hade ett genomsnitt på 509 poäng, så finns exempelvis 

även Island med 515 poäng och Danmark med 514 poäng.  

 

3.6  TIMSS 2003 

 

TIMSS är en studie vars mål är att beskriva och jämföra elevernas kunskaper i och inställning 

till matematik. Man vill förklara och förstå de erhållna skillnaderna som man kan se mellan 

elevernas kunskaper i olika länder. Man jämför också resultaten 2003 med resultaten som 

uppnåddes 1995. Studien genomfördes genom prov och enkäter till rektorer, lärare och elever. 

I studien 2003 deltog 50 länder och regioner från hela världen. 20 av dessa (bl.a. Sverige) var 

antingen medlemmar i OECD eller EU och dessa länder jämförs med varandra då dessa anses 

ha en stabil ekonomi i landet. Den genomsnittliga poängen bland dessa 20 länder på det 

matematiska proven var 516 poäng och Sverige uppnådde 499 poäng.  

Dessa prov var uppbyggda utifrån fem olika matematiska områden. Dessa var aritmetik, 

algebra, mätningar, geometri och statistik. Sveriges genomsnittpoäng inom dessa fem olika 

områden var i samtliga fall under genomsnittet förutom inom området statistik där de svenska 

elevernas resultat låg över genomsnittet. 

Eftersom stor del av uppgifterna var desamma 1995 som 2003 kunde man även kontrollera 

om kunskapsnivåerna förändrats mellan dessa år.  1995 hade Sverige 540 poäng och 2003 

alltså 499 poäng. Detta innebar att länder som USA och Litauen som presterade betydligt 

sämre än Sverige 1995 hade passerat oss. Det var t.o.m. så illa att Sverige var det land vars 
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prestationer försämrats allra mest från 1995 till 2003. Skillnaden i uppnådda resultat mellan 

flickor och pojkar var försumbar 2003 liksom 1995.  

Genom enkäterna kunde man utläsa att matematikundervisningen sker i mindre elevgrupper i 

Sverige, än i alla andra länder i studien utom i Belgien. Man kunde också läsa att 

undervisningstiden i matematik i genomsnitt bland alla länder låg på 13.5% av den totala 

undervisningstiden. Denna siffra för Sverige var endast 10%. 

Slutligen var det också intressant att läsa att de svenska eleverna till större andel 2003 än 1995 

ansåg att det gick bra för dem i matematikämnet. De uppnådda resultaten visade ju motsatsen! 

 

3.7 Läromedlets roll i matematikundervisningen 

 

Olika lärares syn på lärande kan skilja väsentligt från varandra. I ”Lusten att lära”(Skolverket, 

2003) har man frågat matematiklärare vad de anser vara matematik och svaren var mycket 

varierande. Vissa ansåg att kursplanerna är så detaljerade att det inte finns utrymme för 

egentolkning, medan vissa andra ansåg att matematik är synonymt med lärobokens innehåll. 

Man skriver också att : 

Matematikundervisningen tycks vara det ämne som är mest beroende av en lärobok, 

på gott och ont. Ett bra läromedel, liksom de nationella proven, kan leda till en positiv 

utveckling av undervisningspraktiken medan ett alltför ensidigt läroboksanvändande 

leder till enformighet och till att många elever tar avstånd till ämnet. (Ibid s. 39) 

Eftersom många lärare bygger sin undervisning utifrån läromedlen är det givetvis viktigt hur 

dessa är uppbyggda och anpassade efter olika elevgrupper. Därför anser Möllehed (2001) att 

det är viktigt att det finns ett rikt utbud av problem i varierande svårighetsgrad så att alla 

elever finner en utmaning. 

 

3.8  Elevernas inställning till arbete med problemlösning 

 

Skolverket (2003) har i ”Lusten att lära” frågat elever vad de anser vara roliga och lärorika 

lektioner. Flera nämner då arbete med problemlösning i grupp. Dessa lektioner kan 

exempelvis vara upplagda så att eleverna får välja svårighetsgrad på problemen och sedan 

redovisa lösningarna för varandra. Eleverna ansåg att detta var mycket lärorikt ”för man fick 

idéer om hur man kunde räkna ut olika saker när andra redovisade sina uppgifter. Ibland lär 

man sig mer när kompisarna förklarar.”  (Ibid s. 30) Detta faktum kan man läsa om i ”Dialog, 
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samspel och lärande” av Dysthe (2003) där hon beskriver Lev Vygotskijs ”den närmaste 

utvecklingszonen”. Denna innebär att eleverna många gånger kan lära sig allra mest av att 

arbeta ihop med kompisar som redan besitter kunskaper som de själva än så länge saknar.  

I ”Lusten att lära” (2003) skriver man också att man mött flest engagerade och intresserade 

elever i undervisningsmiljöer som präglas av variation av innehåll och arbetsformer, och där 

elever arbetat individuellt men även i grupp. Just att arbeta med problemlösning, är något som 

många elever skulle vilja jobba med oftare. 

 

3.9  Varför arbetar man inte mer med problemlösning i skolan? 

 

Det finns några vanliga orsaker som brukar nämnas som anledning till att arbetet med 

problemlösning i skolan oftast är ganska ovanligt. I ”Lusten att lära” kan man läsa att 

de vanligtvis stora elevgrupperna omöjliggör ett varierat arbetssätt med inslag av 

problemlösning,  Lärarna anser att arbetet med ”alternativa” arbetsmetoder är alltför 

betungande och stökiga i de stora elevgrupperna.  (Skolverket, 2003)   

”Andra lärare anser också att arbetet med alternativa arbetssätt stjäl för mycket tid från den 

”vanliga” undervisningen som i sig kan upplevas som knapp med tid.” (Ibid s. 45) 

Taflin (2003) skriver i sin avhandling ”Problemlösning och analys av rika matematiska 

problem” att orsaken till att arbete med problemlösning inte är vanligare än vad det nu är 

beror på att:  

• Läraren inte vet vad elever kan lära sig för matematik genom problemlösning 

• Lärarens egna erfarenheter av arbete med problemlösning gör att det är svårt att 

motivera för arbetet i sin egen undervisning. 

• Många lärare anser att det är svårt att strukturera arbetet med problemlösning och 

därmed också svårt att skapa en miljö där lärande sker. 

• Det är svårt att hitta problem som leder till att alla elever lär sig av arbetet med 

problemlösning.  

 

 
4. Metod 
 
Jag har till största delen valt att göra en litteraturstudie. I bakgrunden, där jag använder 

litteraturen för att fördjupa mina och läsarens kunskaper inom aktuella ämnen, så har jag 
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bland annat använt mig av litteraturen ”Lusten att lära” av Skolverket och ”Problemlösning i 

matematik – En studie av påverkansfaktorer i årskurserna 1-9” av Möllehed, men även annan 

relevant litteratur såsom NU-03, PISA (2003) och TIMMS. Resultatdelen kommer även den 

att främst innehålla litteraturstudier och då från relevanta styrdokument och från de läromedel 

jag valt. Styrdokumenten som jag valt att arbeta med är Läroplanen för gymnasieskolan (Lpf 

94), Programmålen för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet samt kursplanen för 

matematik B. Lpf 94 har jag valt för att jag anser att det är ett viktigt styrdokument att arbeta 

utifrån. Programmålen för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet har jag valt för att jag 

gjort min VFU (verksamhetsförlagda utbildning) vid Naturvetenskapsprogrammet och 

därmed kommer att göra egna kopplingar i diskussionen mot dessa erfarenheter. Slutligen 

valde jag att studera Matematik B och dess kursplan för att jag främst undervisat denna kurs 

under VFU:n samt att denna kurs, förutom A-kursen som till största del är repetition från 

högstadiet, läses av flest antal elever och därmed den kurs som läses av elever med olika 

inställningar och motivation i matematik. 

 

Anledningen till att jag valt just de tre läromedlen som jag gjort är flera. Ett av läromedlen, 

Matematik 3000 är väldigt vanligt i skolorna och kommer från ett stort förlag. De två övriga, 

Matematisk Tanke och Matematik B, är läromedel som inte är lika vanliga ute i skolorna samt 

att de är några år yngre än det första. Jag har valt dessa för att kunna jämföra om detta 

påverkar hur läromedlet ser på problemlösning. Matematik 3000 och Matematik B har jag 

arbetat med under praktikperioder, medan Matematisk Tanke är helt ny för mig.  

När jag har avgjort om en uppgift är en rutinuppgift eller en problemlösningsuppgift har jag 

utgått från min definition av vad en uppgift skall bestå av för att arbete med densamma skall 

kallas problemlösning. Jag har granskat uppgifterna och uppskattat hur eleverna troligen 

kommer att arbeta för att lösa de olika uppgifterna och utifrån detta kommit fram till att en 

uppgift är en rutinuppgift eller en uppgift som ger upphov till problemlösning. Är en uppgift 

en rutinuppgift så anser jag att eleverna kommer att kunna lösa uppgiften genom att efterlikna 

tidigare exempel i läroboken. En uppgift som leder till problemlösning skall stämma in på 

definitionen av problemlösningsuppgifter som jag beskriver i kapitel 3.1  Jag har valt exempel 

från kapitlet Sannolikhetslära, eftersom det har ett eget kapitel i alla tre läromedel och för att 

jag anser att det är ett sådant kapitel där man kan arbeta med problemlösning på många olika 

sätt. 

Min tredje frågeställning kommer också delvis att besvaras via en litteraturstudie där jag 

undersöker vad som skiljer den nya gymnasiereformen från den tidigare. De dokument som 
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jag studerat är det sammanfattade dokument som beskriver kursplanerna för matematik och 

dom programmål för naturvetenskap- och teknikprogrammet som beskrivs i den nya 

gymnasiereformen. Därtill har jag också gjort en intervju via e-post med två av skaparna till 

den nya reformen för att få kommentarer till de förändringar som gjorts. En av de två 

tillfrågade, Anette Jahnke svarade inte på intervjun då hon vid tidpunkten var mammaledig. 

Den främsta anledningen till att jag valde att genomföra en E-post intervju var att tiden var 

knapp. De frågor som jag valde att ställa i intervjun har jag valt för att jag anser att de bör 

svara på de funderingar jag har kring den nya gymnasiereformen. 

 
5. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras resultaten från litteraturstudien och E-post intervjun.  
 
5.1 Styrdokument 
 
I Lpf 94 kan man läsa att en av skolans huvuduppgifter är att alla elever genom skolgången 

skall skaffa sig förutsättningar för livslångt lärande och för att uppnå detta skall eleverna ”i 

skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem 

både självständigt och tillsammans med andra”.  Genom detta arbete får även eleverna 

möjligheter att utveckla sin kommunikativa och sociala kompetens.”  (Skolverket, 1994 s. 5) 

 
I Lpf 94 skriver man att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan att det kan uttryckas i flera 

olika former såsom de ”fyra F:en”: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, där dessa 

givetvis samverkar. Utvecklingen av kunskap är också beroende av att eleverna får 

möjligheter att se de nya kunskaperna i sitt verkliga sammanhang och att de ges möjlighet att 

reflektera över sina erfarenheter och använda de nyvunna kunskaperna. 

 
I allmänhet förespråkar Lpf 94 problemlösning då ett mål att sträva mot är att alla elever skall 

kunna använda sina inlärda kunskaper som medel för att kunna formulera samt pröva egna 

antaganden samt att lösa problem. Man skall också kunna kritiskt granska och värdera 

påståenden och förhållanden samt kunna lösa praktiska problem och arbetsuppgifter. 

 
Man formulerar också att det är skolans ansvar att samtliga elever som slutfört sina 

gymnasiestudier skall kunna:  ”formulera, analysera och lösa matematiska problem av 

betydelse för yrkes- och vardagsliv”. (Ibid s.10) 
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I programmålen för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet kan man läsa om syftena att 

läsa matematik:  

Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall kunna   

analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i 

frågor, som är viktiga både för dem själva och samhälle.   

Ett annat syfte med den matematiska undervisningen är att eleverna skall få uppleva glädjen 

när de utvecklar sin matematiska kreativitet och problemlösningsförmåga. 

Man kan även läsa att ämnets karaktär och uppbyggnad består av fyra viktiga delar som 

genomsyrar den matematiska undervisningen. Dessa är problemlösning, kommunikation, 

användning av matematiska modeller samt matematikens idéhistoria. Anledningen till att 

problemlösning är en sån viktig del är för att eleverna genom den skall ”utforma och använda 

matematiska modeller och på olika sätt kommunicera om de matematiska idéerna och 

tankegångarna.”  

 
I kursplanen för Matematik B kan man läsa om de kunskaper som elever bör ha då de avslutat 

kursen. Flera av dessa kunskaper genomsyras av problemlösning som exempelvis: då eleverna 

skall kunna ”formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 

tillämpningar och vald studieinriktning..” eller ” kunna tolka, förenkla och forma uttryck av 

andra graden samt lösa andragradsekvationer och tillämpa kunskaperna vid problemlösning”  

Även då man läser betygskriterierna för Matematik B så förstår man att 

problemlösningsförmågan är viktig hos eleverna då denna ingår att bedöma i samtliga 

betygsnivåer. På G-nivån skall eleven kunna använda. ”lämpliga matematiska begrepp, 

metoder och tillvägagångssätt för att formulera och lösa problem i ett steg.”  På VG- nivån 

har man höjt kraven då eleven skall kunna använda ”lämpliga matematiska begrepp, metoder, 

modeller och tillvägagångssätt för att formulera och lösa olika typer av problem”. En elev 

som ligger på VG- nivån skall även genom säkra beräkningar och lösningar av olika typer av 

problem kunna använda dessa kunskaper inom olika områden av matematiken. Av en elev 

som ligger på MVG- nivån så förväntas det att eleven ”formulerar och utvecklar problem, 

väljer generella metoder och modeller vid problemlösning samt redovisar en klar tankegång 

med korrekt matematiskt språk”.  Dessa elever skall också exempelvis kunna analysera och 

tolka resultat som uppstår vid matematisk problemlösning samt jämföra och värdera olika 

metoder och dra slutsatser efter olika typer av matematiska problem och lösningar. 
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5.2 Läromedel 

Här nedan följer resultatet från analysen av läromedlen och dess lärarhandledningar. 
 
5.2.1 Matematik B  
 

Boken Matematik B är utgiven av Bonnier Utbildning 2002 och är skriven av Anna Norberg, 

Gunilla Viklund och Lars Burström. 

Läroboken är uppbyggd så att det kommer en teorigenomgång på vad som är nytt och efter 

denna så kommer 3-6 uppgifter som bygger på att man ska använda det nyss inlärda i vanliga 

rutinuppgifter. Efter varje kapitel följer sedan G uppgifter, G+ uppgifter och G++ uppgifter. 

G uppgifterna räknas som lämpliga för att uppnå betygsnivån Godkänd. Dessa är samma typ 

av uppgifter som de efter varje teorigenomgång men eftersom det inte är tydligt till vilken av 

teorigenomgångarna som de hör till så kräver det lite mer av eleven. Uppgifterna är dock inte 

vad jag kallar problemlösningsuppgifter. 

G+ uppgifterna inleds med ett vardagligt problem som det är vanligt att man gör fel vid, och 

eleverna får då reda ut vad som är sant. Detta anser jag vara en lämplig 

problemlösningsuppgift då det är kopplat till vardagliga händelser och eftersom det krävs 

både gamla och nyvunna kunskaper för att lösa problemet. De övriga G+ uppgifterna liknar G 

uppgifterna fast de är lite svårare, då uppgifterna oftast utgår från någon svårare 

omständighet. 

G++ uppgifterna är sällan realistiska uppgifter utan oftast mer teoretiska. Jag anser dock att de 

allra flesta av dessa G++ uppgifter är lämpliga problemlösningsuppgifter då de kräver att 

eleven skapar en egen modell eller utvecklar den nyss inlärda för att kunna lösa uppgiften.  

I lärobokens förord skriver man att G+ och G++ uppgifterna är ”mer krävande uppgifter” 

Efter varje avslutat kapitel finns även en utvärdering. Denna utvärdering sammanfattar 

kapitlet och innehåller en del där eleverna får testa sina nyvunna kunskaper både muntligt och 

skriftligt. Därefter kommer en del som kallas ”Fördjupning”. I läroboken står det att man kan 

arbeta med denna fördjupning enskilt eller i grupp. Uppgifterna är utifrån min definition på 

problemlösningsuppgifter typiska sådana, då de kräver att man förstått momenten och kan 

använda de i nya användningsområden. Uppgifterna är också oftast kopplade till vardagslivet 

och flertalet av dem kräver att man uttrycker sina nya men även äldre kunskaper i ord.  

I kapitlet Sannolikhetslära finns totalt 56 uppgifter. Av dessa anser jag att 47 stycken är 

”rutinuppgifter”. Ett exempel på en sådan uppgift är:  

Stefan slår ett slag med tärningen. Beräkna sannolikheten att han  
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a, får en trea  

b, får en tvåa eller sexa  

c, får ett jämnt tal  

d, inte får en sexa 

Ett annat exempel är: 

Klara singlar slant två gånger. 

a, Hur stor är sannolikheten att hon får klave-klave 

b, Hur stor är sannolikheten att hon får krona och klave, oberoende av ordningen? 

I kapitlet finns totalt 9 av 56 uppgifter, d.v.s. 16% av alla uppgifter, som jag anser är 

problemlösningsuppgifter. Ett exempel på en sådan är en uppgift om ett lyckohjul: 

Flickan säger:” Jag spelade fem gånger på olika nummer på chokladhjulet utan att 

vinna en enda gång. Det skulle ha varit bättre om jag spelat på samma nummer”. 

Pojken säger:” Det spelar väl ingen roll om man spelar på samma eller olika 

nummer. Det är ändå bara 20% chans att vinna”. 

Flickan säger:” Det gör det väl. Om man spelar på samma nummer varje gång måste 

det ju dyka upp någon gång”. 

Vem har rätt? Hur många procents chans är det att vinna minst en gång när man 

spelar fem gånger på olika nummer och vinstchansen för varje spel är 20%? Blir det 

någon skillnad om man spelar på samma nummer? 

Ytterligare ett exempel är: 

Med ett fyrsiffrigt decimalt slumptal menas att man slumpmässigt väljer ett av talen 

0000, 0001,…9999. 

a, Hur många fyrsiffriga decimala slumptal finns det? 

b, Hur stor är sannolikheten att alla siffror är lika? 

c, Hur stor är sannolikheten att talet bara innehåller siffrorna åtta och nio? 

 

I lärarhandledningen finns efter varje kapitel ”gruppuppgifter ”som enligt författarna 

innehåller öppna problem som kräver eftertanke och diskussion. Flera av dessa uppgifter är 

kopplade till vardagslivet, andra kräver att eleverna använder både gamla och nya kunskaper. 

Lärarhandledningen förespråkar att arbetet med dessa framförallt skall göras i grupp, men de 

kan även lösas individuellt. Det är dock viktigt att eleverna efter varje uppgift får diskutera i 

grupper. Man betonar även att dessa uppgifter ej behöver göras precis i koppling till kapitlet, 

eftersom det bygger på nya kunskaper men även gamla.  

I lärarhandledningen finns 4 olika gruppuppgifter till kapitlet Sannolikhetslära och ett 
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exempel på en sådan gruppuppgift är: 

Ni ska konstruera ett lyckohjul. Man ska kunna vinna 100 kronor eller 500 kronor på 

hjulet. Det ska vara 33 gånger så stor risk att förlora som att vinna 500 kronor. Det 

ska vara dubbelt så stor chans att vinna 100 kronor som att vinna 500 kronor.  

Ni vill naturligtvis att lyckohjulet ska gå med vinst. Vilket pris ska du sätta på varje 

insats för att du ska få en rimlig vinst? 

I lärarhandledningen finns det även ”övningsblad” vilka, enligt lärarhandledningen, kan ges 

till en enstaka elev eller utföras som klassaktivitet. Några av dessa består av rutinuppgifter 

liknande de i boken medan några kräver mer reflektion och tankegångar liknande de jag 

menar att problemlösningsuppgifter bör göra. Till kapitlet sannolikhetslära finns dock inget 

”övningsblad”. 

 

5.2.2 Matematik 3000  

 

Matematik 3000 utgavs år 1999 av bokförlaget Natur och Kultur. Författarna heter Lars-Eric 

Björk och Hans Brolin. 

Denna lärobok är uppbyggd på samma sätt som Matematik B då det först kommer en 

teorigenomgång då man introducerar nya kunskaper. Därefter följer A-, B-, och C-uppgifter. 

Enligt bokens förord kan man se A-uppgifterna som lämpliga för att uppnå Godkänd, B-

uppgifterna för Väl Godkänd och C-uppgifterna för Mycket Väl Godkänd. 

A-uppgifterna är av rutinkaraktär då eleverna skall använda exempelvis nya formler för att 

lösa uppgiften.  

Även B-uppgifterna anser jag vara av rutinkaraktär då de består av någon försvårande 

omständighet, men i övrigt är de ganska lik A-uppgifterna.  

C-uppgifterna tycker jag är typiska problemlösningsuppgifter då de krävs att eleven antingen 

utvecklar de nyss inlärda kunskaperna eller använder tidigare inlärda kunskaper. Ofta bygger 

också dessa uppgifter på att man skall använda metoder på annorlunda sätt än de gjort i 

tidigare uppgifter.  

Efter varje kapitel i läroboken finns ett avsnitt som kallas ”problemlösning”. Detta avsnitt 

innehåller uppgifter som enligt lärobokens förord ”inte är av rutinkaraktär”. De flesta av 

uppgifterna är enligt mig också typiska problemlösningsuppgifter då flertalet av dem kräver 

att man blandar nya kunskaper med äldre samt att de ofta är realistiska uppgifter. Någon 

uppgift per kapitel bygger också på att eleverna skall arbeta med uppskattningar. I 



 

  16 

lärarhandledningen skriver man att uppgifterna i kapitlet som heter ”problemlösning” skall 

ses som en utmaning, och att det därför är nödvändigt att förklara för eleverna att det i en 

problemlösningsprocess är naturligt att köra fast och att arbetet kräver tid. De första 

uppgifterna i varje ”problemlösning” skall i regel alla elever kunna klara. 

Man skriver även att ”matematisk problemlösning innebär att arbeta med uppgifter där 

lösningsstrategin inte direkt är klar och arbetet ska tillföra något av värde till undervisningen”.  

Man betonar också hur viktigt det är att finna metoder så att alla elever utvecklas av arbetet 

med problemlösning och att det därmed måste finnas både enkla och svårare problem. Under 

arbetets gång är det viktigt att förklara för eleverna att det är processen och tankegångarna 

som är viktigast, för att komma från fixeringen vid facitsvar. Man presenterar också de fyra 

faser som arbete med problemlösning består av: Förstå – Planera – Genomföra - Värdera. 

 

Totalt sett finns i kapitlet Sannolikhetslära 95 uppgifter. Av dessa anser jag att 69 är 

rutinuppgifter. Ett exempel på en sådan är: 

En skytt skjuter två skott mot ett mål. Sannolikheten för träff är 0,6. Resultatet i första 

skottet påverkar inte sannolikheten för träff i andra skottet. Rita ett träddiagram och 

bestäm sannolikheten för: 

a, 2 träff 

b, 1 träff 

c, 0 träff 

En annan rutinuppgift är: 

I en påse ligger fyra kulor, 3 vita och 1 blå. Dra slumpvis en kula. Bestäm 

sannolikheten att du får: 

a, vit kula 

b, blå kula 

Jag anser att 26 av de 95 (27%) uppgifterna i kapitlet Sannolikhetslära är 

problemlösningsuppgifter. Ett exempel är: 

Du har vunnit en tävling. Som pris ska du placera 10 svarta och 10 vita kulor i två 

askar. Tävlingsledaren tar sedan slumpvis en kula ur en ask. Om kulan är vit vinner 

du 100 000 kr, är den svart får du en blomsterbukett. Hur ska du placera ut kulorna i 

de båda askarna så att sannolikheten att tävlingsledaren drar en vit kula blir så stor 

som möjligt? 

Ett annat är: 

Per fick 350 poäng på matematiktest A som följer en normalfördelning med 
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medelvärdet 250 och standardavvikelsen 50. Kerstin fick 48 poäng på matematiktest B 

som följer en normalfördelning med medelvärdet 36 och standardavvikelsen 12. Båda 

testen antas mäta samma förmåga. Vem har lyckats bäst? 

 

I lärarhandledningen finns kopieringsunderlag som kallas ”aktivitet”. Tanken med dessa är att 

eleverna skall arbeta mer undersökande och kreativt. Arbetet kan ske i par eller i större 

grupper. Genom diskussionen kring uppgifterna skapas begrepp och kunskaper utifrån 

elevernas egna förutsättningar och erfarenheter. Några av dessa aktiviteter är av rutinkaraktär 

men flertalet är lämpliga att använda som problemlösningsuppgifter då de ofta är kopplade till 

vardagen och de kräver att eleverna bearbetar nya och äldre begrepp.  

Totalt finns det 3 ”aktiviteter” i kapitlet Sannolikhetslära. En av dessa är: 

Kasta en tärning sextio gånger och skriv in frekvensen som fås för ettor, tvåor, osv.  

Beräkna sedan relativ frekvens och jämför summorna som fås av frekvenserna och 

den relativa frekvensen och diskutera varför dessa skiljer sig åt. Beräkna slutligen 

hur många sexor man bör få om man slår tärningen tretusen gånger. 

 

5.2.3 Matematisk Tanke  

 

Matematisk Tanke är skriven av Bengt Lindahl och Nils-Göran Mattson och utgavs år 2002 av 

Ekelunds Förlag. 

Varje kapitel i läroboken innehåller, liksom de två föregående läromedlen, först en 

teorigenomgång. Därefter följer främst G-uppgifter och efter vissa kapitel V-uppgifter.  

G-uppgifterna är av rutinkaraktär där man genom den nyinlärda teorin kan lösa uppgifterna 

genom att exempelvis använda en formel.  

V-uppgifterna är ganska lik G-uppgifterna men det kräver lite mer av eleven. Någon enstaka 

av dessa V-uppgifter är mer verklighetsanknutna och kräver att eleverna blandar gamla och 

nya kunskaper d.v.s. problemlösningsuppgifter.  

Efter varje delkapitel finns det F-uppgifter. Dessa skall enligt läroboken ”ge fördjupad 

förståelse för och förtrogenhet med matematiskt tänkande”. Dessa är typiska 

problemlösningsuppgifter då de är verklighetstrogna samt kräver att eleven assimilerar gamla 

och nya kunskaper. Uppgifterna är i allmänhet inte särskilt svåra, utan min uppfattning är att 

många elever har möjlighet att klara de flesta av F-uppgifterna.  

Totalt finns det 47 uppgifter i kapitlet om Sannolikhetslära. Av dessa anser jag att 30 är 
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rutinuppgifter. En sådan uppgift är: 

En urna innehåller tre svarta och två vita kulor. Man tar på måfå en kula ur urnan, 

antecknar färgen och lägger tillbaks den. Man tar ytterligare en kula, antecknar och 

lägger tillbaka. Bestäm sannolikheten för att man får 

a, två svarta kulor 

b, två vita kulor 

c, en svart och en vit 

En annan är: 

Under en lång tid har man studerat gymnasiebetygen för individuella val vid en 

gymnasieskola och bestämt följande frekvenser. 

Betyg IG G VG MVG 

Frekvens 0,05 0,15 0,45 0,35 

 

Beräkna sannolikheten för: 

a, G på ett individuellt val 

b, VG eller MVG på det individuella valet. 

 

Av de 47 uppgifterna anser jag att 17 är problemlösningsuppgifter (36%). En av dessa är: 

I USA har förekommit TV-program, ledda av Monty Hall, som givit namn åt ett 

problem som uppstår. Du ställs inför valet att få öppna en av tre dörrar. Bakom två av 

dörrarna finns en get och bakom den tredje en lyxbil. När du valt en dörr, som du 

ännu inte får öppna, väljer programledaren en dörr bakom vilken det finns en get. Ditt 

problem är nu, skall du hålla fast vid din första valda dörr, eller skall du välja den 

dörr som återstår? Vad är sannolikheten för att få en lyxbil genom att stanna kvar, 

och vad är den om du byter dörr? 

Ett annat exempel är: 

Utanför en affär finns tre parkeringsplatser för kunder. Var och en av platserna är 

under affärstid ledig i genomsnitt sex minuter per timme. Bestäm sannolikheten för att 

a, alla tre platserna är upptagna när man kommer för att handla 

b, åtminstone en av platserna är ledig 

c, endast en av platserna är ledig 

 

I lärarhandledningen finns kopieringsunderlag av problemlösningsuppgifter. Dessa kan lösas 

individuellt, i grupp eller i helklass. Dessa uppgifter är verklighetstrogna och kräver praktiskt 
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och aktivt arbete av eleverna i de allra flesta fallen i samarbete med andra. Tidigare kunskaper 

blandas också med nyvunna kunskaper i dessa uppgifter. 

Inom avsnittet Sannolikhetslära finns det 4 uppgifter. En av dessa heter ”Kort i müsli-paket” 

och uppgiften är: 

Antag att det finns ett djurkort i varje paket av din favoritmüsli. Det finns sex olika 

djurkort med lika stor sannolikhet och slumpmässigt fördelade i müslipaketen. Du 

skall bestämma hur många müslipaket man bör köpa för att få samtliga kort. Skapa 

en ”modell av uppgiften” genom att exempelvis använda en tärning för att uppskatta 

vilket medelvärdet av antal köp blir. Jämför detta uppskattade medelvärde med det 

”teoretiska” medelvärdet. 

 
5.3 Gymnasiereformen -07 
 
Enligt det dokument som sammanfattande beskriver kursplanerna i matematik i den nya 

gymnasiereformen skall skolans undervisning i matematik leda till att eleverna skapar en 

”matematisk beredskap”. Denna består bl.a. av att kunna hantera problem samt att kunna 

modellera, att förstå begrepp och begreppsliga samband samt att matematiskt kunna 

kommunicera och argumentera och förstå matematikens relevans  

Elevers förmåga att hantera problem och att kunna modellera är viktig eftersom just detta 

skapar självtillit, mening och relevans hos eleverna (Kursplan Matematik GY-07). 

Bedömningen i ämnet Matematik skall göras utifrån fem matematiska förmågor. Dessa är 

Begrepp och samband, Problem och modellering, Procedurer och rutinuppgifter, 

Kommunikation och argumentation, Sammanhang och relevans.  

Utifrån förmågan Problem och modellering beskrivs att: 

Bedömningen gäller elevens förmåga att analysera, välja metod samt lösa 

matematiska problem, med och utan tekniska hjälpmedel. I bedömningen ingår även 

elevens förmåga att kritiskt värdera valda metoder och resultat samt att tolka, utforma 

och värdera matematiska modeller för olika situationer. Vidare gäller bedömningen 

elevens förmåga att formulera egna matematiska problem. 

Man kan också läsa att eleverna genom undervisningen skall lära sig analysera problem, välja 

lämplig lösningsmetod samt genomföra och värdera sina lösningar. Eleverna skall också 

modellera problemsituationer, avkoda, och värdera modeller, formulera egna problem och 

använda sin matematiska kreativitet inför utmanande problem. 

Det dokument som beskriver programmålen för Naturvetenskapsprogrammet skriver att ett 
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centralt mål med utbildningen är att utveckla förmågan att analysera, formulera och söka 

lösningar på problem med hjälp av naturvetenskapliga och matematiska metoder. Man skriver 

också att huvudsyftet med att studera matematik är att utveckla sin bevisföring, argumentation 

och problemlösningsförmåga.  

I dokumentet för Teknikprogrammet kan man läsa att ett centralt mål med utbildningen är att 

utveckla den praktiska problemlösningsförmågan samt stimuleras till nyfikenhet och 

kreativitet. Huvudsyftet med att studera matematik är för att matematik är ett redskap i 

teknikutvecklingsprocessen, och matematiken är nödvändig för att lösa naturvetenskapliga, 

ekonomiska och tekniska frågeställningar.  

 

5.3.1.Intervjusvar 

Genom intervjun med Lars Mouwitz, en av skaparna till den nya gymnasiereformen fick jag 

svar på mina ställda frågor (se bilaga). Först och främst så ansåg Lars att det delvis stämde att 

man genom den nya gymnasiereformen vill betona att det är viktigt att utveckla elevers 

upptäckarglädje och fascination till ämnet matematik. För vissa är matematik ett verktyg för 

modellering i vardag och yrkesliv, medan det för vissa skapar upptäckarglädje och 

fascination. Eftersom Lars själv har mångårig erfarenhet som matematiklärare betonar han hur 

viktigt det är att vardagsanknyta matematiken då ungdomar väldigt sällan är intresserade av 

matematik för att eventuellt använda kunskaperna i framtida yrken. 

De fem förmågorna som skall bygga den matematiska beredskapen anser han inte är något 

egentligt tillägg, utan bara en systematisering av det som redan idag finns i betygskriterier och 

strävansmål. Det finns flera olika dokument där man kan läsa om ungefär samma 

kompetenser som de som finns i den nya gymnasiereformen. Ett exempel är en rapport från 

Umeå Universitet av bland andra Torulf Palm där man visar att ungefär samma förmågor 

finns vid formulering av uppgifter till nationella prov. Även den danska rapporten 

”Kompetencer og matematiklæring” lyfter kompetensbegreppet. 

Lars anser själv att problemlösningsförmågan är självklar vid indelning av viktiga 

matematiska kompetenser och om man granskar samtliga rapporter och arbeten som skrivits 

gällande matematiska kompetenser så är problemlösningsförmågan även där självklar. Han, 

ihop med andra yrkesmatematiker, anser att problemlösning är ”matematikens själ”. Han 

anser också att problemlösningskompetensen är självklar eftersom den är en kompetens som 

har spridningseffekt till andra ämnesområden.  

Genom den nya gymnasiereformen vill man tydligt separera problemlösning från lösande av 
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rutinuppgifter. All problemlösning skall innebära kritisk granskning av både förutsättningar 

och resultat och detta gäller både ren matematik och modellering. Betoningen i den nya 

gymnasiereformen att eleven själv skall kunna skapa egna problem är ytterligare ett sätt att 

förespråka den verkliga problemlösningen. Det skall enligt Lars: ”helst vara ”mitt” problem, 

inte magisterns”.  

Givetvis hoppas Lars att den nya gymnasiereformen skall leda till att arbetet med 

problemlösning utvecklas. Han anser att det är väldigt positivt att Skolverket planerar att ge ut 

både ett kommentarmaterial med bakgrund och motiv, samt ett referensmaterial med exempel. 

Vid reformerna 1994 och 2000 fanns inget av detta. Han är dock medveten om att det är svårt 

att förändra skolan genom liknande dokument som den nya gymnasiereformen, eftersom 

kulturen som finns inom matematikundervisningen är väldigt stark och svår att ändra. Risken 

är stor att tydningen av dokumenten anpassas in i den befintliga kulturen istället för tvärtom.  

 
6. Diskussion 
 
Urval 

De styrdokument som jag valde att granska kändes lämpliga men jag hade exempelvis kunnat 

komplettera med lokala kursplaner för att se hur man på lokal nivå ger stöd till arbete med 

problemlösning. 

De tre läromedel och lärarhandledningar som jag valde att granska visade en del skillnader i 

vilket stöd de gav läraren till arbete med problemlösning, men samtliga innehöll flera 

uppgifter som jag ansåg vara av problemlösningskaraktär. Givetvis hade man kunnat få andra 

resultat om jag valt andra läromedel. Alla tre läromedel som jag granskade hade alltså en 

lärarhandledning. Då jag sökt på bibliotek efter läromedel till kursen Matematik B, så visade 

det sig vara väldigt ovanligt att läromedlen hade en lärarhandledning. Man kan givetvis 

spekulera i vad detta resulterar i. Genom min granskning av läromedlen och dess 

lärarhandledning så upplevde jag att lärarhandledningarna gav ett viktigt stöd till läraren i 

arbetet med problemlösning. Kanske är det så att stödet i läromedlen är ännu tydligare hos de 

som saknar lärarhandledning? Eller inte! 

Metod 

Eftersom mitt arbete dels gått ut på att granska styrdokument och den nya gymnasiereformen 

så har jag tagit med det jag själv tycker är relevant och det jag finner kopplingar till angående 

problemlösning. Att granska läromedel och dess lärarhandledning var mycket svårare än jag 

trodde då det i många fall var en snäv gräns mellan vad jag betecknar som 
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problemlösningsuppgifter och rutinuppgifter. Eftersom detta arbete byggts utifrån mina egna 

uppfattningar om vad problemlösning är, så är det inte säkert att andra personer skulle komma 

fram till samma resultat som jag gjort. Det jag exempelvis anser är en problemlösningsuppgift 

kan en annan anse vara en rutinuppgift och tvärtom. Detta för att man har olika definitioner på 

problemlösning och för att man kan uppfatta uppgifter i böcker på olika sätt. Det viktiga anser 

jag dock vara att jag hela tiden utgått från min definition av vad problemlösningsuppgifter 

skall innehålla för att få kallas detsamma.  

Trots att jag bara fick svar från en av mina intervjupersoner så tror jag att resultaten inte blivit 

särskilt annorlunda även om jag fått svar från båda intervjupersonerna. Detta eftersom Lars 

genom intervjun beskrivit att de båda till stor del har liknande åsikter gällande 

matematikundervisningen och vikten av arbete med problemlösning i densamma. Man skall 

också vara medveten om att en samtalsintervju hade kunnat leda till mer utförliga svar på 

mina frågor än de jag nu fick genom E-post intervjun. Möjligheten att ställa följdfrågor blir 

också begränsad genom en intervju via E-post.  

 

Resultat  

I styrdokumenten finns det utan tvivel ett stort stöd för arbete med problemlösning. Både rent 

allmänt men i synnerhet i kursplanen för Matematik B och dess betygskriterier. Där blir det 

väldigt tydligt att problemlösning verkligen skall vara en viktig del i 

matematikundervisningen. Men varför upplever jag och säkert många andra med mig att det 

inte är på det sättet ute på skolorna? Jag tror att det som orsakade mig stora svårigheter, att 

sätta en tydlig definition på vad problemlösningsuppgifter verkligen är och vilka uppgifter 

som skulle kunna leda till arbete med problemlösning, också är ett stort problem ute i 

skolorna. Många lärare anser nog att matematikundervisningen i sig är problemlösning trots 

att det många gånger bara är rutinuppgifter som eleverna arbetar med och därmed knappast 

motiverar sig själv till att arbeta med det jag i denna studie vill kalla problemlösning.  

 

Jag upplevde vissa skillnader mellan läromedlens upplägg och deras stöd till läraren. 

Läromedlet Matematik B innehöll inte särskilt många problemlösningsuppgifter. Jag upplevde 

istället att man i lärarhandledningen satsat på att skapa ”gruppuppgifter” som var lite mer 

avancerade och genomarbetade än i de två övriga lärarhandledningarna. Exempelvis så var 

uppgifterna inte av karaktären ”slå en tärning 60 gånger och anteckna...” utan istället innebar 

de att eleverna mer självständigt skulle hitta en egen metod eller konstruera en egen metod att 
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lösa uppgifterna på. Läromedlet Matematik 3000 innehåller fler problemlösningsuppgifter än 

Matematik B, men uppgifterna i lärarhandledningen känns inte alltför grundligt gjorda. 

Lärarhandledningen innehöll till skillnad från de två övriga läromedlen även en kortare 

genomgång gällande bakgrunden kring arbete med problemlösning och de olika faserna som 

problemlösning bör bestå av. Slutligen så var Matematisk Tanke det läromedel som innehöll 

störst andel problemlösningsuppgifter. Lärarhandledningen innehöll ju också ett antal 

kopieringsunderlag som innehöll problemlösning. Jämfört med de tidigare läromedlen så 

känns ”problemlösningsuppgifterna” i Matematisk Tanke lite mer originella än ”aktiviteterna” 

i Matematik 3000, men dock inte lika originella som ”gruppuppgifterna” i Matematik B. 

I kapitlet Sannolikhetslära var alltså mellan 16% och 36% av uppgifterna i de granskade 

läromedlen problemlösningsuppgifter. Det anser jag vara ett oväntat stort antal uppgifter. Man 

måste dock vara medveten om att det i just kapitlet Sannolikhetslära relativt enkelt går att 

skapa realistiska uppgifter där eleverna får arbeta praktiskt. Jag tror definitivt inte att siffrorna 

hade varit så höga om jag exempelvis valt kapitlet Andragradsekvationer. I 

lärarhandledningarna återfann man alltså liknande problemlösningsuppgifter som 

kopieringsunderlag i samtliga tre läromedel och i liknande antal. Det intressanta är ju i vilken 

situation som lärare använder dessa kopieringsunderlag. Mina erfarenheter säger mig att det 

just är liknande övningar som dessa som kopieras upp till elever som ligger före den allmänna 

planeringen och som behöver en extra utmaning! 

 

Man kan fundera vad orsaken är att svenska elever i NU-03, PISA och framförallt TIMSS 

visar prov på att kunskapsnivån bland eleverna i matematik knappast ökar utan snarare 

sjunker. Är det ett resultat av ett alltför monotont arbete med rutinuppgifter i skolorna? 

Genom mitt arbete så tycker jag mig kommit fram till att läromedlen och 

lärarhandledningarna innehåller moment inom problemlösning som gör att eleverna borde 

kunna få arbeta regelbundet med problemlösning. Men mina erfarenheter utifrån 

praktikperioder och min egen skolgång säger mig att detta arbete ofta kommer i skymundan. 

Dessa problemlösningsuppgifter känns ofta som ”extrauppgifter” för de som ligger före 

planeringen och som behöver extra utmaning, och därmed blir det bara ett fåtal av eleverna 

som verkligen får arbeta med dessa. Det är knappast de eleverna som har svårast att motivera 

sig till att räkna matematik.  

Jag tror att ett stort problem ligger i just detta. Problemlösning är ju som styrdokumenten 

skriver för alla elever och det skall till och med finnas med i samtliga betygsbedömningar, 

men jag har svårt att se att det verkligen är på det sättet. Det förvånade mig därför inte heller 
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att de flesta problemlösningsuppgifterna var de som var de svåra uppgifterna (G++-uppgifter, 

C-uppgifter eller F-uppgifter) som är sådana som absolut inte alla elever hinner räkna och om 

dom gör det så är dom så pass svåra att flera elever ”fastnar” på uppgifterna. 

Kopieringsunderlagen i lärarhandledningen upplevde jag tvärtom vara uppgifter på en 

svårighetsnivå som de flesta elever skulle klara av, men eftersom dessa finns i just 

lärarhandledningen så blir det helt upp till läraren att planerna in så att liknande moment hinns 

med för alla elever.  

I det stora hela så känns lärarens inställning till att arbeta med problemlösning som avgörande 

för att eleverna verkligen skall få göra det. Under mina VFU-perioder så har jag stött på lärare 

med olika inställning till problemlösning och det har också blivit tydligt i deras sätt att 

undervisa matematik. Min första handledare i matematik var en stark förespråkare för 

problemlösning och det genomsyrade verkligen hans undervisning. Han startade i princip 

varje lektion med ett problem eller tankenöt som eleverna skulle fundera över, och han 

försökte också att varje nytt avsnitt skulle kopplas till ett vardagligt problem där de nya 

kunskaperna skulle användas. Exempelvis under ett geometriavsnitt gav han eleverna i 

uppgift att inifrån klassrummet räkna ut hur lång en tall var som stod 10 meter utanför 

klassrumsfönstret. Min andra handledare planerade helt och hållet sin undervisning utifrån 

läroboken. Uppgifterna skulle rakt av genomföras individuellt och någon diskussion blev det 

aldrig fråga om. De elever som var duktiga i hans klasser och hann till de svåra uppgifterna 

fick givetvis arbeta med problemlösningsuppgifter, dock utan att få diskutera vad de 

egentligen kommit fram till, medan de svagare eleverna aldrig överhuvudtaget fick arbeta 

med problemlösning.  

Detta ger upphov till oro nu när man vet att problemlösningsförmågan finns med i kriterierna 

för samtliga betygsnivåer. 

 

I den nya gymnasiereformen formuleras vikten av problemlösning ännu tydligare än i tidigare 

dokument. Problemlösningsförmågan är en av fem förmågor som man skall bedöma den 

matematiska beredskapen utifrån. Givetvis kan man då hoppas att problemlösningen i 

undervisningen också blir mer frekvent, men jag är tyvärr osäker om det verkligen kommer 

att bli så. Precis som Lars uttrycker i intervjun anser jag också att det är svårt att förändra 

skolan och dess verksamhet utifrån ett dokument och framförallt inom ett ämne med så djupt 

förankrad undervisningsmetod som matematikämnet är. Kanske måste svenska elevers 

resultat i studier som PISA och TIMSS sjunka ytterligare innan vi ska förstå allvaret i de 

brister som vi har i den svenska matematikundervisningen. 



 

  25 

 

Fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet är alla kunskapsformer som jag anser kan 

utvecklas genom arbete med problemlösning. Att alla dessa kunskapsformer kan utvecklas 

genom ett visst sätt att jobba känns som en bra motivering till varför samtliga elever skall få 

möjlighet att arbeta med problemlösning och inte bara de som hinner räkna de svåraste 

uppgifterna i böckerna som ofta är så kallade problemlösningsuppgifter. 

 

Mina erfarenheter från VFU-perioder och egen skolgång säger mig också att arbete med 

problemlösning kan skapa ett intresse hos elever som i vanliga fall anser att matematik är 

tråkigt. Genom problemlösning kan man närma sig elevernas värld och därmed också koppla 

till det liv som dom lever idag. Hur många gånger har man inte själv frågat och på senare år 

fått frågan ”Vad skall jag med de här kunskaperna till?” Genom arbete med problemlösning 

tror jag att elevernas koppling mellan matematiken i skolan och deras vardag kan kännas 

tydligare och därmed också motivera dem att lära sig matematik. Jag anser också att arbete 

med problemlösning, likt det naturvetenskap- och teknikprogrammets programmål beskriver, 

kan bidra till att eleverna upplever glädje då problemlösningsuppgifter löses. 

 

Man får heller inte glömma det faktum att matematik, enligt NU-03 är det ämne bortsett från 

slöjd, där det arbetas allra mest individuellt. Även detta faktum anser jag att man kan 

motarbeta genom arbete med problemlösning. Genom att diskutera och samarbeta under 

matematiklektionerna förbättrar eleverna sin sociala och kommunikativa kompetens och 

förutom det vet vi även sedan tidigare att många elever anser att de lär sig mer när de får 

arbeta ihop med andra elever likt Vygotskij´s närmaste utvecklingszon.  

 

Vilka konsekvenser ger då mina resultat för framtida undervisning i matematik? Ja, jag tror 

att jag på ett tydligt sätt visat att det finns stöd i styrdokument, läromedel och 

lärarhandledning för arbete med problemlösning. Det är snarast så att det är upp till samtliga 

matematiklärare att först och främst inse att problemlösning skiljer sig från arbete med 

rutinuppgifter och sedan att inse att det är så pass viktigt för elevernas kunskapsutveckling 

och motivationsutveckling att det trots tidsbrist i undervisningen, för stora elevgrupper och 

för små lokaler är väsentligt att arbeta med problemlösning. Att det dessutom ibland kommer 

att krävas lite mer arbete och planering av läraren för att hitta lämpliga 

problemlösningsuppgifter och metoder som fungerar vid arbete med problemlösning är också 

något som lärarna bör vara medvetna om. Jag anser dock som blivande lärare att det man kan 
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vinna på att arbeta med problemlösning klart övervinner de arbetsbördor som kommer att 

krävas för att kunna genomföra dessa tillfällen. 

 

För kommande forskning skulle jag tycka att det vore intressant att se hur man skall kunna 

skapa problemlösningsuppgifter som passar alla elever. I denna studie har jag ju främst 

upplevt att problemlösningsuppgifterna är de svåra uppgifter och att de matematiskt svagare 

eleverna därmed kan bli helt utan uppgifter av problemlösningskaraktär. 

Det skulle också vara intressant att om några år studera om fokuseringen på problemlösningen 

i den nya gymnasiereformen, lett till någon förändring i matematikundervisningen och i så fall 

på vilket sätt. 
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Bilaga 1;  
 
Intervjufrågor samt svaren från Lars Mouwitz:  
 

Intervju GY-07 
 

1. Jämfört med tidigare kursplaner i matematik upplever jag en tydligare 
betoning på att utveckla elevers upptäckarglädje och dess fascination till ämnet 
Matematik. 
 
Stämmer det? Vilka grundtankar har i så fall funnits bakom denna betoning? 
 
Ja, det stämmer till viss del. Grundtanken är att det finns flera vägar till ett 
matematikintresse. För somliga är matematik som verktyg för modellering i 
vardag och yrke väsentlig, för andra är det just upptäckarglädjen och 
fascinationen. Eftersom både Anette och jag har mångårig erfarenhet som 
matematiklärare, anser vi att vi med visst fog kan hävda att just fascination och 
upptäckarglädje är viktigt för många elever. Ungdomar i den åldern är inte 
särskilt intresserade av att matematik kan användas i deras eventuella avlägsna 
framtida yrke. Försöken att vardagsanknyta matematiken kan också bli både 
krystade och bakvända; dvs.  man pressar in lämplig ”vardag” till den 
befintliga matematiken, istället för tvärtom. Oftast blir det den vuxnes vardag, 
eller vuxnas föråldrade föreställningar om elevens vardag som används. 
 
 
2. De fem förmågor som skall bygga den matematiska beredskapen anser jag 
vara ett tillägg jämfört med tidigare kursplan.  
 
Hur har Ni tänkt när Ni skapat dessa? 
 
På sätt och vis är det inget tillägg, bara en systematisering av sådant som redan 
finns i dagens strävansmål och betygskriterier. Skillnaden är nog mest den 
systematiskt genomförda strukturen. Det finns också en rapport från Umeå 
universitet (!) av bland andra Torulf Palm, där man visat att ungefär samma 
förmågor (kompetenser) finns vid utformning av uppgifter i dagens nationella 
prov. 
Det finns också flera utländska rapporter där man lyft kompetensbegreppet, t.ex. 
den danska KOM-rapporten under Mogens Niss ledning, samt den amerikanska 
Adding It Up. Helping Children Learn Mathematics, under Jeremy Kilpatricks 
ledning. Båda dessa är internationellt kända matematikdidaktiker. 
Ytterligare en orsak är att en av Matematikdelegationens arbetsgrupper, den 
som skulle analysera övergången gymnasieskola-högskola presenterade KOM-
rapporten för ett antal högskolematematiker, vilka alla var mycket positiva. 
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I delegationens slutrapport lyfts just frågan om matematiska kompetenser som 
ett ”råd” till de som skulle revidera gymnasieskolans kursplaner i matematik. 
(Jag var för övrigt sekreterare i delegationen och Anette var en av ledamöterna) 
 
3. Eftersom jag i mitt examensarbete skriver om problemlösning så fokuserar jag 
mig främst på förmågan ”problem och modellering” 
 
Hur har Ni resonerat då Ni anser att detta är en av de fem viktiga delarna i den 
matematiska beredskapen ? 
 
I alla de rapporter och utvecklingsarbeten angående matematiska kompetenser 
som vi sett så är problemlösningsförmågan självklar. Dessutom finns det många 
yrkesmatematiker som menar att problemlösning är matematikens ”själ”. Det 
anser vi också själva. Ytterligare ett skäl är att problemlösningsförmåga är en 
kompetens som har spridningseffekt till andra ämnesområden.  
Modellering kan man uppfatta som ett speciellt slag av problemlösning, 
nämligen att lösa ett empiriskt problem med hjälp av en färdig eller konstruerad 
matematisk modell. 
 
 
4. Det jag kan se som skillnad jämfört med tidigare kursplan är betoningen att 
eleven skall kunna skapa egna problem och förutom att ”bara” använda modeller 
även kritiskt granska dessa. 
 
Vilken är bakgrunden till detta?  
 
Vi vill tydligt separera problemlösning från lösande av rutinuppgifter (som du 
ser så finns rutinuppgifter under Procedurer, inte under Problemlösning). I all 
verklig problemlösning krävs kritisk granskning av förutsättningar och resultat, 
det gäller både ren matematik och modellering. 
Att eleven skall skapa egna problem är ytterligare ett sätt att betona verklig 
problemlösning, vilken uppstår som ett resultat av ens egna aktiviteter, inte 
genom påbud från andra. Det ska helst  vara ”mitt” problem, inte magisterns.  
 
 
Samt slutligen: 
 
Har Ni några tankar kring hur arbetet med Problemlösning i Matematik kommer 
att utvecklas genom GY-07? 

 
 

Det är klart att man alltid har vissa förhoppningar att inte ens arbete varit helt 
utan värde. Något positivt denna gång är att Skolverket planerar både ett 
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Kommentarmaterial med bakgrund och motiv, samt ett Referensmaterial med 
exempel. Både vid reformen 1994 och vid 2000 fanns inget av detta. Då var det 
kanske i första hand de nationella proven som indirekt pressade lärarna att 
anpassa sig, även om de inte förstod varför. 
Å andra sidan är det svårt att förändra skolan via denna typ av dokument. Det 
finns en oerhört stark matematikundervisningskultur, som är svår att ändra. 
Risken är uppenbar att tolkningen av dokumenten anpassas till denna kultur, 
istället för tvärtom. 

 
 

Tack för hjälpen! 

Sara Enqvist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


