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Abstract
Uppsatsen är främst skriven till grundskolelärare för årskurs 6-9 i matematik. Uppsatsen
behandlar

rika

matematiska

problem

och

niondeklassares

olika

strategier

och

representationer som eleverna uppvisar för att lösa rika matematiska problem.

Bakgrunden till uppsatsen grundar sig på mitt eget stora intresse för att undervisning skall
vara utformad för att se och bemöta elevers olikheter som något positivt. Undervisning där
man ser och utgår ifrån elevers olikheter och erfarenheter gör att elever kommer att vara
olika djupt och långt i kursen. Här är det viktigt för läraren att vara uppmärksam och stötta
alla elever, så att ingen kommer efter i lärandet. Att göra undervisningen mer personlig och
meningsfull kan vara ett steg i riktning mot att höja intresset för matematik men kommer
givetvis krävas mera av läraren.

I teoridelen redogörs delar av rika matematiska problem och dess historia. Vidare tar jag upp
vikten av att se till den enskilda individen och dess förutsättningar, samt olika möjligheter till
att möta den enskilda individen i matematikundervisningen.

Det empiriska materialet hanteras anonymt för att garantera anonymitet. Problemen löstes av
samtliga elever i årskurs 9 på en skola i södra Sverige. Resultatet visade att det förekommer
olika representationer för hur elever tänker kring ett bestämt problem. Att nivågrupperingar
skulle vara att föredra kan inte bekräftas ur resultatet. Resultatet visade att den blandade
gruppen hade en djupare förståelse totalt sett.

Ämnesord: Matematik, problemlösning, individuella olikheter och årskurs 9.
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1. Inledning
Studien är främst skriven till grundskolelärare för årskurs 6-9 i matematik. Problemlösning
utgår ifrån vardagliga problem som kan ligga eleven nära, vilket kan bidra till att eleven
känner förståelse och arbetet uppfattas positivt och meningsfullt. Att individen ser
sammanhanget av vad den lär kan medföra förståelse och ökad motivation enligt Lester och
Lambdin (2007). Att alla människor skulle vara snarlika i ett kvalitativt avseende, yttrade inte
ens de mest trogna förespråkarna för jämlikhet enligt Dewey (2004). Dewey (2004)
återkommer ofta i sina texter till hur viktigt det är att anpassa undervisning till den enskilda
individen och dess förutsättningar.

Uppsatsen framhäver tidigare forskning om problemlösning och hur den kan användas i alla
områden inom matematiken som bland annat brobyggare mellan olika avsnitt men också som
introduktion till ett nytt avsnitt (Taflin, 2007). Uppsatsen skrivs utifrån ett fenomenografiskt
och kvalitativt perspektiv. Det innebär att undersökningen utgår ifrån att alla individer ser,
tänker och uppfattar fenomen1 olika samtidigt som vissa fenomenografer menar att det finns
ett begränsat antal sätt att uppfatta fenomenen. Hur individen uppfattar fenomen är beroende
på tidigare erfarenheter och kunskaper enligt Claesson (2002). Syftet är, ur en
fenomenografisk synvinkel att studera och kartlägga de skilda uppfattningarna. Individens
uppfattningar i form av lösningsförslag kommer att systematiskt sammanställas kvalitativt
lika, och klassificeras in i olika beskrivningskategorier för att visa variationen av
uppfattningar och strategier (Ahlberg, 1995). Det empiriska materialet till studien baseras på
elevers lösningar till ett bestämt problem. Jag vill med studien visa hur elever uppfattat ett
givet problem genom de varierande lösningarna. Det är viktigt att i undervisningen se och
bemöta elevers olika matematiska förmågor på ett sätt som är anpassat till elevens sätt att
tänka, även om de kan ligga utanför skolmatematikens ramar.

Vi är just nu i en period inom svenska grundskolan där läroplan Lpo 94
(Utbildningsdepartementet, 1994) byts ut mot den nya Lgr 11 (Skolverket, 2011). Studien
kommer att koppla till den kommande läroplan, Lgr 11 (2011). I Lgr 11 (2011) benämns
problemlösning som en viktig del i matematikundervisningen. Skolan skall se till att elevers
1

Fenomenen i uppsatsen är de matematiska problem som är hämtade ur Hagland, Hedrén & Taflin, (2005).
Problemen är illustrerade av Anders Sunesson
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förmåga att dra slutsatser och generalisera utvecklas. Att eleven förklarar och argumenterar
för de konstruerade strategier som används för att lösa problem knutna till vardagen samt att
producera matematiska modeller som kan relateras till verkligheten och argumentera för hur
strategierna skall kunna användas i olika situationer (Skolverket, 2011).

1.1. Disposition
Uppsatsen är uppdelad i fyra kapitel. Första kapitlet ger en inblick i mitt ämnesval samt en
beskrivning av syfte och frågeställning. Andra kapitlet beskriver den valda metoden och en
diskussion förs kring den. Kapitel två kommer likaså att innehålla genomförandet av den
valda metoden. Det tredje kapitlet är litteraturgenomgången som beskriver den litteratur som
valts ut som relevant för studiens syfte och frågeställning. Det fjärde och avslutande kapitlet
beskriver resultatet, diskussionen och slutligen en sammanfattning av uppsatsen.

1.2. Bakgrund
Bakgrunden till uppsatsen grundar sig i mitt eget stora intresse för att undervisning skall vara
utformad för att se och bemöta elevers olikheter som något positivt. Jag tror nämligen att
metoden att utföra matematikundervisningen idag måste förändras radikalt för att bryta den
negativa trenden kring skolämnet. När undervisning är nivåbaserad är gruppen mer homogen,
vilket kan leda till att det blir enklare för läraren att lägga nivån på genomgångar och sin
undervisning. Att läraren istället utvecklar grundgenomgångar med baskunskaper till
genomgångar som främjar både svaga och starka elever kan leda till att fler elever främjas i
sitt lärande. Om man behåller klasserna och får matematiska skillnader i grupperna, kan både
starka och svaga elever stimuleras. Stimulansen kan uppstå genom bland annat reflektioner i
diskussioner mellan elever med olika nivå på de matematiska förmågorna. Undervisning där
man ser och utgår ifrån elevers olikheter och erfarenheter gör att elever kommer att vara olika
djupt och långt i kursen. Här är det viktigt för läraren att vara uppmärksam och stötta alla
elever så att ingen kommer efter i lärandet. Jag tror också när eleverna behandlar ett visst
område är det viktigt för läraren att finna problem eller uppgifter på individnivå som är knutna
till detta område. Läraren skall givetvis få göra vissa utstick med relevans för det område
eleverna behandlar. Detta är alltså inte en ren form av individualiserad undervisning där
eleven själv får välja ut sitt lärostoff (Vinterek, 2006).
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Att göra undervisningen mer personlig och meningsfull kan vara ett steg i riktning mot att
höja intresset för matematik men kommer givetvis att krävas mer av läraren. Taflin (2007)
menar att genom arbete med problemlösning kan undervisningen anpassas efter individen och
att läraren introducerar problem som ligger närmare individens vardag kan eleven känna igen
och koppla matematiken till andra sammanhang. Detta kan leda till en större förståelse och
motivationen kan höjas genom att eleven förstår hur den givna kunskapen kan användas. Jag
är också medveten om att eleven måste erhålla vissa grundläggande kunskaper för att klara
kunskapskraven och kursmålen och där är läroboken ett bra lärostoff. Problemlösning kan
vara ett alternativt sätt att variera undervisningen på, för att göra skolmatematiken mer
personlig.

Jag har under mina VFU-perioder (verksamhetsförlagda utbildningar) reflekterat över hur
olika individer är, och har inte blivit övertygad om den nivågruppering som funnits på de
skolor jag fått äran att besöka är bra. Jag har fått bilden av att lärarna gör nivågrupperingar för
att underlätta sin undervisning och bemöta och hantera det komplicerade problemet med de
långsamma eleverna, men alla andra elever, hur hjälper det dem? I fallen med de
långsammare eleverna har eleverna satts i grupp och arbetat med baskunskaper för att få
betyget godkänt. Nivågruppering kräver ofta skolan på mer resurser, resurser för att hjälpa de
elever som har det svårt för skolmatematiken. Jag har upplevt att nivågrupperingarna har haft
ett oklart syfte som även skolinspektörerna från skolverket har resonerat kring i sin rapport
där det från flera andra skolor upplevts oklart med skolans val av nivågrupperingar
(Skolverket, 2001/2002). Eleverna kan stimuleras på ett bättre sätt genom varandra och deras
olika nivå på kunskaper. Genom att arbeta med uppsatsen kommer jag att fördjupa mina
kunskaper kring individuella skillnader och hur jag i min undervisning kan se och bemöta
elevers olikheter i min kommande yrkesroll.

1.3. Problemlösning i styrdokumenten
Kursplanen i matematik benämner problemlösning som ett obligatoriskt moment i
matematikundervisningen. Problemlösningen är något elever skall börja med redan i årskurs 1
och fortsätta med i en fortlöpande process genom hela den obligatoriska skolgången enligt
skolverket (2011).
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Första punkten som står under problemlösning för årskurs 7-9 beskriver hur elevers strategier
skall kunna vara knutna till vardagliga situationer och att valda strategier ska kunna värderas
(Skolverket, 2011). Hur elevers lösningar värderas sker framför allt genom att klassificera in
lösningarna i beskrivningskategorier för att visa elevers skilda uppfattningar om samma givna
problem. Det finns flera faktorer som kan bidra till att elever har skilda uppfattningar om ett
problem. I teoridelen om hur andra forskare ser på problemlösning kommer några forskare
nämnas och vad de vill betona angående varför lösningarna kan se olika ut. Det bör
poängteras att jag med studien inte är ute efter att betygssätta elevlösningar. Istället vill jag
påvisa hur olika strategier kan vara framgångsrika.
Skolan skall se till att elever ges tid till att möta olika kunskapsformer, och de ska kunna
arbeta utifrån kunskaperna för att få en helhetsbild (Skolverket, 2011). Genom att låta
eleverna arbeta med problemlösning ges det möjlighet till att eleverna själva får applicera
lösningarna på olika vis. Eleverna får möjlighet via problemlösningen att ta del av varandras
kunskaper när de reflekterar och diskuterar problemet som enligt Polya (1945) är en del av
lösningsprocessen. Att eleverna ska få möjlighet att möta kunskap genom olika uttryckssätt
och få möjligheter att utveckla egna uttrycksformer skrivs i Lgr 11 (Skolverket, 2011). När
eleven arbetar med att planera lösningsprocessen för problemet får eleven möjlighet att själv
konstruera och producera egna uttrycksformer. I själva lösningsprocessen arbetar eleven med
de strategier som eleven valt ut och uttrycker då lösningen till exempel i ord, algebraiskt eller
geometriskt. Att problemet enligt Taflin (2007) ger möjlighet för eleven att själv välja vilken
eller vilka infallsvinklar och lösningsstrategier som skall utnyttjas för att lösa problemet är ett
av kriterierna för att detta problem ska kunna betecknas som rikt. När elever arbetar med
problemlösning kan samma problem användas inom olika matematiska områden. Detta gör
också att ett matematiskt problem ofta tar ganska lång tid att lösa, då det inte finns någon
given lösningsstruktur. Det som är viktigt med ett problem är att alla elever ska få möjlighet
att påbörja problemet, sen kommer kanske inte alla att lösa problemet fullt ut. Genom att
arbeta med problemlösning ger skolan eleven möjlighet att växa sig in i sina uppgifter, där
den intellektuella, praktiska eller sinnesförmågan uppmärksammas (Skolverket, 2011). Det
står nämnt i teoridelen i uppsatsen att genom problemlösning kan eleven förstå sammanhanget
(se s. 17) vilket kan medföra förståelse. Jag tror att eleven genom förståelse kan känna
trygghet i det han eller hon gör, vilket kan leda till att en tillfredställelse utvecklas och eleven
känner motivation och en inspiration att utvecklas och växa in i nya uppgifter.
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I Lgr 11 står det att skolan ska se till i samarbete med hemmet att eleven känner personlig
trygghet och självkänsla så eleven kan utvecklas samt känna glädje i skolarbetet för att
övervinna svårigheter (Skolverket, 2011). Skolan skall se till eleven stimulerar ”kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem”
(Skolverket, 2011, s. 6). Detta står nämnt i läroplanen vilket gör problemlösning till ett bra
redskap inom matematiken för att tillgodose detta. I problemlösningsprocessen får eleven
möjlighet att själv finna strategier och metoder att lösa problemet vilket medför att eleven får
möjlighet att själv ta initiativ men också ett ansvar för att problemet ska lösas. En
grundläggande faktor är att låta problemlösningen ta tid (Taflin, 2003), detta är en process
som kräver tid och är inget som kan hastas fram. Genom träning i problemlösning utvecklar
eleven sin förmåga att strukturera och noggrant planera sitt arbete.

En lärare som låter elever arbeta med problemlösning ger möjlighet till att undervisningen kan
anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Att arbeta med ett problem som är rikt
gör att eleven kan möta problemet på olika vis, vilket kan leda till att eleven finner åtminstone
ett sätt att angripa problemet (Taflin, 2007). Att välja problem utifrån elevers vardag gör att
elevens lärande främjas och kunskapsutvecklingen utgår från elevens bakgrund, tidigare
kunskaper och erfarenheter vilket kan ge större förståelse (Skolverket, 2011).

1.4. Syfte och Frågeställning
Syftet med studien är att klassificera elevers olika lösningsmetoder och sortera in dem i
kategorier, för att påvisa elevers olikheter kring att lösa problem. Utifrån studiens syfte har
följande frågeställning tagits fram:
 Vilka olika strategier och representationer för att lösa rika matematiska problem
uppvisar eleverna?
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2. Metodavsnitt
Kapitel två består av en diskussion av vald metod, där för och nackdelar vävs in. Den valda
metoden är en tvärsnittsdesignsmetod (Bryman, 2001), som innehåller två stycken
matematiska problem hämtade ur Hagland, Hedrén & Taflin (2005), (se bilaga 1 och 2).
Undersökningen utfördes vid ett tillfälle vardera, detta för att öka validiteten för
undersökningen men också för att studera de olika variationerna som uppstår. Slutligen
innehåller kapitlet en detaljerad beskrivning av metodprocessen, hur allt gick till väga och
vilka problem som dök upp under arbetsgången.

2.1. Metoddiskussion
Metoden som användes för undersökningen är en form av kvantitativ metodanalys en så
kallad tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign kan användas både i ett kvantitativt syfte men också i
ett kvalitativt (Bryman, 2001). Tvärsnittsdesign innebär att man studerar ett antal individer
vid ett tillfälle för att se variationer hos individer. Metoden kräver att fler än ett fall granskas,
oftast använder man sig av fler fall än två, detta för att ge tydligare bild av variationen av
intressanta variabler. För att en variation ska alstras måste en systematisk och standardiserad
metod för bedömningen existera, det gör att resultatet kan följa en konsekvent norm eller
riktlinje. Undersökningen görs vid två tillfällen oberoende av varandra med olika problem.
Enligt Bryman (2001) görs undersökningar för att få fram en uppsättning av data som kan
kopplas till de variabler som framställts, för att senare granskas för detekterande av mönster
och samband. Att undersökningen görs vid två tillfällen oberoende av varandra gör att
metoden skiljer sig från en experimentell metod där man gör delar av undersökningen vid
olika tillfällen som bygger på varandra.

Det empiriska materialet kommer att samlas in i form av elevlösningar som gjorts utifrån de
givna problemen. Materialet kommer sedan att sammanställas genom att klassificera
lösningarna och kategorisera in dem i egenskapskategorier. Utifrån klassificeringarna kommer
jag att analysera och framställa resultatet i statistiskform. Nivån på de matematiska
resonemangen i lösningarna kommer att värderas och bedömas enligt SOLO- taxonomin (se s.
24). De elever som valts för datainsamlingen är elever i årskurs 9 på en vald skola i södra
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Sverige, där det förekommer nivågruppering i ämnet matematik. Att jag valt att göra en
kvantitativ undersökning medför att jag själv inte behöver delta i datainsamlingen, vilket kan
uppfattats som en fördel av objektivitetsskäl. Här är det väsentligt att lärarna ifråga får klara
och givna instruktioner vad det är som gäller och vad som får förklaras. Detta för att öka
validiteten av resultatet. Att lämna ut problemen till lärarna kan göra att det tar längre tid att
få tillbaka lösningarna, det kan då vara klokt att göra en detaljerad tidplan där det räknas med
extra tid för det här momentet (Trost & Hultåker, 2007). Undersökningen utfördes vid två
tillfällen under höstterminen 2011 för att öka validiteten. Att mätningen sker vid två tillfällen
gör att det kommer vara inslag av en längdsnittsstudie som är en statistisk metod och innebär
att det görs en upprepad mätning på samma individer vid två eller flera tillfällen
(Nationalencyklopedin, 2011). Problemen som kommer att användas är hämtade ur Hagland,
Hedrén, Taflin (2005), (se bilaga 1 och 2). Om undersökningen som görs vid två tillfällen
oberoende av varandra ger liknande resultat på de varierande lösningarna utifrån de givna
problemen ökar reliabiliteten (Eliasson, 2006). Faktorer som kan påverka resultatet kan bero
på någon form av aktivitet som kan distrahera eleven som till exempel idrottsdag eller dylikt.

Problem jag ser med den här typen av undersökning är att det finns en risk att jag inte får
tillbaka tillräckligt med material för att kunna utföra en analys av resultatet. Att jag valt att
analysera elevlösningar och kategorisera in lösningarna i egenskapskategorier kan medföra att
jag kommer få svårigheter att kategorisera svaren som inte är självklara i någon kategori eller
om eleven använt flera olika uttrycksformer. Att betygsätta lösningarna kommer inte att
diskuteras då jag anser att det ligger utanför uppsatsens ramar. Jag kommer endast kontrollera
djupet av förståelsen för problemet med hjälp av SOLO- taxonomin, det kan alltså finnas flera
olika lösningsstrategier som kan inverka på resultatet. Metoden jag valt kan leda till att det
inte blir någon variation av lösningsmodeller, utan alla elever arbetar efter redan inlärda
metoder och visar då inte upp sin kreativa sida. Det kan uppstå att jag ur resultatet inte ser de
variationerna som jag förhoppningsvis kommer att se i elevers olika sätt att tillämpa och
reflektera i lösningsprocessen. Det kan komma att krävas djupintervjuer för att kunna visa
mer konkret att undervisningen i matematik kan byggas på den enskilde elevens olikhet och
vardag, detta för att tillgodose elevers olika matematiska förmågor. Bryman (2001) menar att
låta elever intervjuas kan störa den naturliga situationen vilket medför att ekologiska
validiteten störs. Vilket innebär att undersökningspersonerna kan besväras av att de upplever
att situationen är kontrollerad och bestämd, här är det viktigt att undersökningstillfället är så
naturligt som möjligt. Detta kan vara en negativ konsekvens då tillvägagångssättet i
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tvärsnittsdesign är via instrument i form av bland annat enkäter och intervjuer men kan
underlättas av att ordinarie lärare håller lektionen vid undersökningstillfället. För att förbereda
både föräldrar och elever kommer jag informera om studien dels för att alla inblandade ska
vara medvetna om vad som kommer att ske men också för att då har läsarna hört talas om
studien som inte blir helt okänd när den lämnas ut på den utvalda skolan (Trost & Hultåker,
2007).

Det finns kanske ingen hundra procent rätt form att utföra undervisning på. Att arbeta efter en
tvärsnittsdesignsmetod medför att informationen som samlas in vid ett tillfälle har ingen
tidsmässig relation mellan variablerna, man kan alltså inte vara säker på att det finns en kausal
relation. Det är svårt att dra en kausal slutsats utav en enstaka undersökning, då denna
undersökning är begränsad till en vis skola med ett visst antal informanter. Det man kan säga
är att det kan finnas någon form av koppling mellan variablerna, som kan sättas samman med
andra till en samvariation som i sin tur kan leda till en kausal slutsats (Bryman, 2001).

2.2. Undersökningsgrupp
Med uppsatsens syfte att klassificera elevers olika lösningsmetoder och sortera in dem i
kategorier, för att påvisa elevers olikheter kring att lösa problem. Utgjorde att metoden att
välja ut informanter för uppsatsen var målinriktat, vilket betyder att informanterna är
förutbestämda (Bryman, 2001), urvalet av informanter gjordes även utifrån mina
forskningsfrågor. Ett målinriktat urval baseras på att forskaren eftersträvar att upptäcka, förstå
och få insikt. Därför bör forskaren använda en metod som gör att han/hon inhämtar så mycket
kunskap som möjligt (Merriam, 1994). Att utgå ifrån en fenomengrafiskt och kvalitativt
perspektiv, innebär att undersökningen utgår ifrån att alla individer ser, tänker och uppfattar
fenomen på ett visst antal olika sätt. Hur individen uppfattar fenomen är beroende på tidigare
erfarenheter och kunskaper enligt Claesson (2002). Med ett fenomenografiskt perspektiv finns
möjligheten till att klassificera elevernas olika lösningsmetoder och sortera in dem i
kategorier, för att påvisa elevers olikheter kring att lösa ett bestämt rikt matematiskt problem.

Efter att ha genomfört pilotstudie i en klass med 22 elever av avgångseleverna i årskurs 9 år
2010 på den valda skolan, kunde jag se att det fanns varierande elevlösningar, där jag
uppdagade att vald metod skulle ge någon form av resultat i undersökning som ligger till
12

grund för uppsatsen. I undersökningen till uppsatsen har alla elever i årskurs 9 år 2011 på den
valda skolan deltagit. På skolan förkommer det nivågrupperingar av eleverna i ämnet
matematik. Eleverna sorteras in i grupper efter ett test i början av årskurs 7. Men har
möjlighet att byta grupp i samråd med undervisanade lärare. Detta gjorde också att resultatet
av elevlösningar kunde jämnföras med varandra men också på gruppnivå för att påvisa
olikheterna i lösningsmetod och förståelse. Skolans olika nivågrupperingar var röd grupp,
grön grupp, blandad grupp och specialundervisnings grupp.
 Den röda gruppen använder en lärobok med något mer avancerade och högre nivå på
uppgifterna. I den röda gruppen går ofta elever med stor motivation för matematik och
elever som har lätt för ämnet.
 Den gröna gruppens elever har ofta svårigheter i matematik eller låg motivation för
matematik. Den gröna gruppens läroböcker är något förenklade jämtemot den röda
gruppen lärobok. Eleverna i den gröna gruppen strävar ofta efter att nå upp till godkänt
eller möjligen väl godkänt i ämnet matematik.
 Den blandade gruppens elever ingår inte i de nivågrupperade grupperna utan har elever
med blandade kunskaper och blandad motivation för matematik. Läroboken här är
ungefär den samma som den röda gruppens lärobok men har även möjlighet till
enklare uppgifter.
 Specialundervisningsgruppen har elever med stora svårigheter inom matematiken eller
väldigt låg motivation. Dessa elever får en mer individuell undervisning i mindre
grupper, allt får att dessa elever ska nå upp till betyget godkänt.

2.3. Genomförande
För att kontrollera om de valda problemen för undersökningen skulle ge några tendenser som
användbart material för min studie gjorde jag en pilotstudie där en klass med 22 elever av
avgångseleverna 2010 i årskurs 9 på den valda skolan ingick. Jag konstaterade att problemen
uppfattades av eleverna som intressanta och gav varierande svar som många gånger ledde till
intressanta diskussioner eleverna sinsemellan. Jag kunde också fastlägga att en del justeringar
i hur man presentera problemen är nödvändigt för att minimera feltolkningar och frågetecken
kring uppgiften.

I min studie har jag strävat efter att följa Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudetiska principer.
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1. Informationskravet.
2. Samtyckeskravet.
3. Konfidentialitetskravet.
4. Nyttjandekravet.
Det är viktigt att de till frågade individerna får en korrekt och informativ beskrivning av
studien och att det är frivilligt att delta. Det är också viktigt att deltagarna får möjlighet att
ställa frågor och att de får ett sakenligt svar. Deltagarna ska även vara väl informerade om att
de när som helst under undersökningens gång har möjlighet att hoppa av utan några
skyldigheter gentemot forskaren. Punkten om anonymitet är viktig att vidhålla men också att
det sköts på ett korrekt sätt och att deltagarna aldrig tvekar på att deras namn eller liknade inte
presenteras i studiens framställning.

Jag tog sedan kontakt med matematikansvarige läraren på den valda skolan och fick
presentera min undersökning på en ämneskonferens för vederbörande lärare. Jag var noga
med att betona syftet med undersökningen och att allt skulle skötas anonymt. Undersökningen
i form av matematiska problem skulle göras under ordinarie matematikundervisning för att
störa elevens natur så lite som möjligt. Elevens natur innefattar både elevens personliga natur
men också den yttre naturen som till exempel klassrumsklimatet. Alla lärare fick ut specifika
anvisningar om vad som skulle sägas och förklaras för att öka validiteten på resultatet. Bland
materialet med de specifika anvisningarna fanns även utdrag från arbetet där syfte och
frågeställningar presenterades så elever och övriga lärare fick möjlighet att se vad
undersökningen och materialet skulle användas till.

Det insamlade resultatmaterialet samanställde jag noggrant för att se eventuella skillnader i
sättet att lösa problemen samt förståelsen bland elever i olika konstruerade elevgrupper. Att
bedöma förståelsen och vald strategi tog längre tid än min planering, vilket gjorde att jag fick
lägga till mer tid. Efter att ha analyserat materialet skulle det sammanställas statistiskt, där jag
valde att arbeta med stapeldiagram för att påvisa skillnaderna. Materialet transkriberades så
att inga namn eller möjligheter till att känna igen eleven framstår i detta arbete. Jag var inte
intresserad av vad enskild elev presterade utan om det fanns eventuella skillnader i elevens
förmåga att prestera kring rika matematiska problem.
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Det resultat jag fått fram ur undersökningen jämfördes med den litteratur som valts ut för att
se liknande resonemang och det fördes även nya resonemang kring resultatet som
sammanställdes i en sammanfattning av arbetet.
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3. Litteraturgenomgång
I detta avsnitt kommer resultatet från forskning kring problemlösning att redovisas men även
vad ett rikt matematiskt problem innebär och vad det har för för- och nackdelar. Att arbeta
med rika eller öppna uppgifter härstammar till stora delar ifrån Japan som har haft en stor
potential för den nuvarande matematiska kommunikationen, och dess betydelse har påverkat
problemlösningen så det utgår ifrån öppna och slutna problem (Grevholm, 2001). Att
lärarutbildningen idag har ett litet fokus på hur vi som blivande matematiklärare ska lära ut
och vilka metoder och redskap det finns att utnyttja inom matematik, gör att många inte vet
hur problemlösning kan tillämpas i undervisningen. Det kommer också att framläggas hur
viktigt det är att se och bemöta varje individs olikhet och anpassa undervisningen efter
individen för att öka förståelse och förbättra inställningen till skolmatematiken.

3.1. Hur olika forskare ser på problemlösning
Många forskare menar att problemlösning är en viktig del inom matematiken och skall
genomsyra all matematikundervisning (Ahlberg, 1992). Att problemlösning skall genomsyra
undervisningen står det skrivet redan i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980). Thorndike (1922)
påpekade tidigt att tankeprocessen är en viktig beståndsdel i problemlösning. Piaget (1968)
menar att kunskap är uppbyggd av intellektuella strukturer. De intellektuella strukturerna är
kopplade med våra handlingar och först efter våra handlingar kan kunskap nås. Att barnets
sätt att omtolka världen ska vara relaterat till de problem barnet ska lösa har kritiserats av
bland annat Margret Donaldson (1979). Donaldson (1979) menar att problemformuleringen
skall vara anpassad till barnets omgivning/vardag och inte till barnets omtolkningar, det är
viktigt att eleven kan relatera problemen till något de igenkänner. Donaldson (1979) menar att
om barnet får möjlighet att känna igen situationen har barnet möjlighet att lösa problemet i
tidigare ålder än vad Piaget påstår. Ett problem inom skolmatematik relateras traditionellt till
en textuppgift, ett så kallt lästal. Detta tar Grevholm (2001) upp och kritiserar i sitt försök att
definiera problemlösning. Ett problem kan alltså vara både en textuppgift men även en icke
textuppgift. Det som istället utgör vad som är ett problem eller inte är det som sker i själva
initialskedet när lösaren inte ser lösningsmetoden direkt utan det upplevs som oklart vilken
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eller vilka lösningsmetoder som kan tillämpas (Grevholm, 2001). Att den matematiska
uppgiften ses som ett problem är individuellt och kan förändras till rutinuppgift med tiden.

En problemlösningsprocess kan efterlikna Vygotskijs tankar kring olika utvecklingszoner, där
man ser att inlärningen ger en stegvis klarhet av de olika nivåer som finns i problemet och
som till slut sammanfaller och eleven kan genomföra lösningen (Gran, 1998). Problemen ska
ge elever möjlighet att själva välja strategier och att arbeta kreativt (Silver, 1985). Ett problem
ska vara så att det inte är tillräcklig eller passar att tillämpa de standardmetoder eleven lärt sig
utifrån läroboken. Följden av detta kan resultera i att det problemet uppfattas olika bland
eleverna, problemet kan ses av vissa som en självklarhet medan andra ser detta som ett
svårare problem (Mouwitz, 2007). Det är nödvändigt att läraren utgår från den enskilda
individen i sättet att undervisa kring problemlösning. Det kan också leda till att problem
utvecklas till en rutinuppgift2 när eleven i fråga tillgivits mer kunskaper under skolgången
(Mouwitz, 2007). Den metakognitiva förmågan har enligt Polya (1945) en avgörande
betydelse för elevers problemlösningsförmåga. Utifrån den metakognitiva förmågan har det
redovisats modeller som har sin grund i Polyas (1945) tankar kring en modell för den
matematiska problemlösningsprocessen, det är framförallt fyra olika stadier som nämns av
Polya (1945).

1. Det första stadiet Polya (1945) nämner beskrivs som förståelse av problemet. Det är hur
eleven orienterar sig i problemet, vad det är som är relevant i frågan och hur lösaren
ska gå till väga samt vilka olika strategier som skall användas. Polya (1945) nämner
detta som de strategier som används för att förstå problemet.
2. Det krävs också att lösaren planerar och organiserar de handlingar som tänks används
för att lösa problemet, detta nämns under rubriken konstruera en arbetsplan (Polya,
1945). Det är under organisation som eleven har möjlighet till sitt fria tänkande, det är
under detta stadium eleven får möjlighet att använda sin kreativitet för att finna en
metod för att lösa problemet. Eleven visar också här att han klarar av arbete under eget
ansvar då planering och organisation är en viktig del i problemlösning.
3. Tredje stadiet menar Polya (1945) är arbetsgången efter den givna planen, det är genom
kontrollering av de val av handlingar man gjort som leder lösningsprocessen i riktning
2

Vid en rutinuppgift räcker det att tillämpa standardmetoder eleven lärt sig tidigare. Att lösa en så kallad
rutinuppgift är inte en problemlösningsförmåga utan en procedurförmåga (Mouwitz, 2007).
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mot målet (Polya, 1945). Detta steg blir mindre problematiskt att hantera då eleven
satt sig in i problemet och organiserat sin arbetsgång i detalj.
4. Sista stadiet benämner Polya (1945) som tillbakablick och är kanske det viktigaste
steget då man reflekterar över de beslut som fattats och utvärderar det resultat som
givets. Det är här man kontrollerar resultatet mot det givna problemet (Polya, 1945).
Här får eleven möjlighet att reflektera över de val som gjorts och kan även diskutera
lösningsalternativen med andra elever, då det inte är säkert att eleverna valt att lösa
uppgiften på samma sätt. Att se hur andra har löst samma problem med andra
tillvägagångssätt kan vara givande i den enskildes lärande, då en större förståelse av
problemet kan ges.

Lester och Lambdin (2007) vidareutvecklade Polyas (1945) lösningsmodell med att modellen
skulle involveras av tre stycken huvudkrav för en fungerande problemlösningsprocess.
1. Det område eleverna behandlar måste inkluderas i problemet (Lester & Lambdin, 2007).
Genom att man vill öka elevens förståelse och motivation för matematik behöver
eleven förstå varför han eller hon ska lära sig detta. Om problemet ifråga handlar om
något område eleven inte behandlat kan det för elever bli svårt att förstå meningen
med att arbeta med problemet. Enligt Taflin (2007) kan ett problem fungera som
brobyggare mellan områden och skall kunna användas som introduktion till ett nytt
område. Vid en introduktion handlar problemet om ett område eleven kommer att
behandla och kan då få eleven till nytänkande och nyskapande utifrån tidigare
erfarenheter och kunskaper som eleven innehar.
2. Problemformuleringen ska vara begriplig och utmanande för eleven samt bygga på
elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter (Lester & Lambdin, 2007). Nya
kunskaper produceras bäst i relation till tidigare kunskaper som kommer att utvecklas
till en större förståelse som kan bringa motivation och inspiration till nytt lärande.
3. Att det tas tillvara på de normer som finns i klassrummet. Eleverna bör handla eller utgå
från normerna i sitt lärande. Det är upp till läraren att se till att det uppnås. (Lester &
Lambdin, 2007).

Det som Lester och Lambdin (2007) anser som viktigast är att eleven reflekterar över
kunskapen han/hon tillgivits av problemet. Om eleven reflektera över kunskapen kan eleven
få en stor förståelse och känna nyttan med problemlösning, detta kan resultera i förhöjd
motivation och problemlösningsförmåga.
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När man arbetar för att eleven ska nå förståelse istället för att endast memorera eller kopiera
krävs det tid. Att förstå problemet och se sammanhanget kan leda till att eleven vill lära sig
mer. Jag anser att det inte finns något mer frustrerande än när man inte förstår ett
sammanhang. Förståelsen resulterar att eleven försöker använda de idéer, begrepp och
analyser som används tidigare i en ny obekant matematisksituation. Om eleven har en låg
förståelse kan de metoder och idéer som används tillämpas inkorrekt och följden blir att
problem inte kan lösas. Genom förståelse ökar upplevelse av sammanhang och antalet små
detaljer att memorera blir färre, det kan annars bli svårt att komma ihåg osammanhängande
idéer. Att man förstår sammanhanget gör också att det blir enklare att tillämpa sina kunskaper
i nya situationer. Genom förståelse ökar intresset och attityden förbättras till matematikämnet
menar Lester och Lambdin (2007). Eleven får därmed en ökad självkänsla och ökad tilltro till
sin egen förmåga. ”Relationen mellan problemlösning och förståelse är alltså
symbiotisk”(Lester & Lambdin, 2007, s. 97).

Lester (1985) menar att det finns olika typer av problemlösare, han sorterar in dem i experter
och noviser. Lester (1985) poängterar att de här två gruppernas intellektuella processer skiljer
sig åt i de fyra tidigare nämnda stadier av Polya (1945). I problemlösningsprocessen skall
experterna lägga tonvikten på hur de orienterar sig i problemet och hur de organiserar
lösningsprocessen. Lester (1985) åsyftar att experterna försöker förstå och tolka problemet i
detalj för att göra en noggrann plan för hur de ska gå tillväga för att lösa problemet.
Utförandedelen är endast en process av de strategier som redan valts ut i tidigare faser.
Utvärderingen ska ge möjlighet till reflektion över de lösningar och resonemang som förts
kring problemet. Att reflektera över problemet fortlöpande kan ge möjlighet till resonemang
kring nya lösningsmetoder som fortlöper i diskussioner om huruvida svaren är rimliga.
Noviserna har sin tyngdpunkt i utförandefasen, de försöker inte förstå och tolka problemet i
detalj utan gör uträkningar på den information som finns i problem för att försöka få det att gå
jämt upp med problemet. Utförandet är det stadium som tar längst tid då de provar sig fram.
Utvärderingen är väldigt kortvarig och nästan obefintlig då noviserna endast tittar i befintligt
facit för att se om de löst problemet rätt. Det är experternas tillvägagångssätt att lösa problem
som försöks eftersträvas och föras vidare till nya problemlösare (Lester, 1985).

Wyndhamn (1993) skriver i sin avhandling att problemlösning är ett brett begrepp. Han menar
att allt det elever gör i skolan handlar om problemlösning. Han menar samtidigt att
problemlösning även finns i elevernas vardag. Det kan vara allt från att mäta till att köpa
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någonting. Detta gör att problemlösningen är något kontinuerligt och är en pågående process.
Det som påverkar problemlösningsförmågan menar Wyndhamn (1993) är klassrumsklimatet.
Att eleverna påverkas av klassrumsklimatet och formar sitt tankesätt efter olika mönster är en
bidragande orsak menar Wyndhamn (1993). Han försöker visa detta med ett exempel på en
uppgift han ger en klass på två olika lektioner i olika ämnen, (se figur 1). På
matematiklektioner vill läraren oftast ha ett exakt svar utifrån de siffror som nämnts i
uppgiften medan under en samhällslektion ser eleverna frågan ur ett annat perspektiv och
svarar annorlunda på frågan. Här nedan är exemplet Wyndhamn (1993) använde sig av för att
visa att klassrumsklimatet har en påverkan på elevens tankeprocess. Det är ett exempel på vad
det kostar att skicka brev. Uppgiften löd: Hur mycket kommer det att kosta att skicka ett brev
med vikten 120 gram? På samhällslektionen fick han flest antal rätta svar utifrån frågan. På
matematiklektionen fick han en felaktig men exakt uträkning på vad det skulle kosta att
skicka ett 120 gram tungt brev, genom att lägga samman ett 100 gram brev med ett 20 gram
brev.

Maximal vikt i gram

Porto i kronor

20

2.10

100

4.00

250

7.50

Figur. 1: Ett exempel på en problemlösnings uppgift, Källa: Wyndhamn, 1993, s. 51

Kritik som riktar sig mot Wyndhamns teori menar att det kan vara svårt för individen som lär
matematik att uppfatta problemet som matematiskt, alltså vilken matematik som skall
användas. Wyndhamns teori kritiseras av Taflin (2007) där hon menar att barnens
vardagstänkande tar överhand och barnet funderar mer på vad som händer i verkligheten
istället för på det matematiska problemet. Andra forskare har sett fördelar med att utgå ifrån
eleven i sättet att undervisa. Kritiken kan då ses som att Wyndhamn utgått för mycket från
elevernas vardagstänk och den matematiska förmågan har kommit i skymundan. Här måste
läraren finna en balans med hur mycket ur elevens erfarenheter som skall tillgodoses.
Samtidigt som eleven måste få möjlighet till fritt tänkande så länge det handlar om problemet
ifråga. Elevers erfarenheter kan påverka hur eleven uppfattar problemet och kan få en
avgörande roll för hur deras lösningsstrategier ser ut. Ett problem behöver inte ligga nära den
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vanliga skolmatematiken utan kan istället skapa nya mönster och lösningsalternativ för elever
som anses ha svårigheter med den vanliga skolmatematiken (Mouwitz 2007).

Sedan 1980-talet har problemlösningen tagit en allt större roll i matematikundervisningen. Det
har utvecklats flera metoder för problemlösning under åren, men centralt är att koppla
problemen till vardagliga tillämpningar (Löwing, 2006). Hur man beskriver problemet kan
vara komplicerat. Det finns ett par punkter man ska reflektera över när man konstruerar ett
problem. Genom att formulera frågorna så elever kan diskutera och utvecklar sin förståelse,
attityd och kunskap. Att eleven arbetar med problemet fortlöpande och har kännedom om
olika tekniker, olika sätt att tänka kring problemet. Detta kan leda till att deras lärande
underlättas (Engström, 2006).

Att arbeta med problemlösning kan få eleven att uppleva matematiken som något positivt,
eleven får möjlighet att känna tillfredställelse och glädje. För att lösa ett problem krävs
givetvis en vilja att lösa problemet och en vilja att anstränga sig (Lester, 1985).
Problemlösning är en ansträngande form av matematik och behöver bearbetas under flertalet
tillfällen. Det krävs vilja och tid för att bli en bra problemlösare.

3.2. Begreppet - Rika matematiska problem
Det som är speciellt med rika problem är att det inte finns någon given procedur för själva
lösningsmetoden till problemet utan det krävs en ansträngning och vilja att lösa problemet
(Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). Just begreppet rika matematiska problem förekommer
sällan i litteraturen, de flesta forskare inom området använder problem som de väljer att inte
benämna som rika. Ett rikt problem skall vara mångsidigt, kunna koppla olika
tillvägagångssätt med varandra. Problemet ska framhäva förståelse för uppgiften, genom
förståelsen erinrar sig eleven sin prestation som senare vidareutvecklas och modifieras
(Björkqvist, 1999). Det rika problemet kan fungera som en övergripande uppgift genom att
knyta ihop olika områden inom matematiken. Detta är ett tillvägagångssätt som tar lång tid att
genomföra och som gärna kan återkopplas till senare i kursen då eleven fått mer kunskap, då
det rika problemet kan ses ur ett annat perspektiv. Ett problem som eleven hanterade under
avsnittet algebra kan nu till exempel diskuteras och användas under avsnitt geometri
(Björkquist, 1999). Att eleven löser problem stegvis och utvecklar sin förmåga med

21

handledning av lärare leder till valmöjligheter för eleven. Utmaningsnivån anpassas i
problemet så att eleven kan känna stimulans. Björkqvist (1999) påpekar att rika problem är
svåra att knyta an till någon speciell årskurs eller moment. Att utgå utifrån eleven gör att
problemen ligger närmare elevens vardag och behöver då inte vara knutet till ett visst
utvecklingsstadium. Rika problem formuleras ur det dagliga livet genom att frågorna är öppna
för olika matematiska idéer. Problemen kan förekomma i olika varianter som till exempel
pussel, berättelse, tidningsklipp. Rika problem ska erbjuda ”möjlighet att visualisera,
schematisera och skapa modeller av verkligheten” (Taflin, 2007, s. 48).

Enligt Taflin (2003) krävs det sju kriterier för ett problem skall klassas som rikt:
1) ”Problemet

ska

introducera

till

viktiga

matematiska

idéer

eller

vissa

lösningsstrategier” (Taflin, 2003, s. 3). Att man utgår ifrån elevens tidigare
erfarenheter är något som brukas inom skolans värld. Att arbeta med rika problem
menar Hagland m.fl.(2005) skulle hjälpa eleven att inspireras att använda sina tidigare
matematiska förmågor för att finna viljan att lära sig nya begrepp. Eleven kan senare
lösa ett problem med olika strategier som utvecklas, diskuteras och reflekteras över.
2) ”Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det”
(Taflin, 2003, s. 3). Att man utgår från den enskilda eleven gör att eleven förstår vad
problemet går ut på och alla kan arbeta med det. Problemet ska alltid kunna få elever
att lösa delar av problemet, sen kommer inte alla elever att lösa hela problemet.
Hagland m.fl. (2005) menar att det är viktigt att alla känner att de kommer en bit i
uppgiften. Diskussion och reflektion i vilken utsträckning eleverna löste problemet är
betydelsefullt, elever som upplevde svårigheter får möjlighet att få förklaring och andra
alternativa lösningsmetoder. Att man reder uppstådda problem och går igenom hela
problemet i diskussionen gör att eleven får en helhetsbild av problemet.
3) ”Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid”
(Taflin, 2003, s. 3). Problemet ska samtidigt som det ska vara lättförståeligt vara en
utmaning genom att det finns ett djup och en bredd i problemet. Eleverna kommer att
komma olika långt i uppgiften mot en fullständig lösning, det relateras till tidigare
erfarenheter, intresse och ansträngning att vilja lösa uppgiften (Hagland m.fl. 2005).
4) ”Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och
representationer” (Taflin, 2003, s. 3). Att vissa elever innehar djupare kunskaper i
matematik än andra elever resulterar i att svaren kommer att vara matematiskt olika.
Detta kommer enligt Hagland m.fl. (2005) leda till att eleverna kommer att uttrycka sig
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i olika uttrycksformer. Exempel som kan användas för att lösa rika problem är att
eleven ritar grafer, använder sig av enbart siffror, algebraiskform eller rent av enbart
använder sig av det svenska språket.
5) ”Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda
lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och
matematiska idéer” (Taflin, 2003, s. 3).
6) ”Problemet ska kunna fungerar som brobyggare” (Taflin, 2003, s. 3). Problemlösning
ska alltså enligt Hagland m.fl. (2005) fungera som en brobyggare mellan olika avsnitt
inom matematiken. Här kan läraren som exempel ta upp aritmetiken, geometrin,
sannolikhetsläran och eleven kan ha möjlighet att förstå sambandet mellan de olika
ämnesområdena. Eleven får en större möjlighet till förståelse kring varför man
inhämtar kunskap i vissa avsnitt inom skolmatematiken.
7) ”Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta
problem” (Taflin, 2003, s. 3). Här betonar Hagland m.fl. (2005) vikten av att eleven
efter har löst problemet får reflektera och tänka ut ett liknande matematiskt problem.
Detta för att eleven ska uppvisa förståelse över tidigare problemlösning och ge nya
möjligheter till nya tillvägagångssätt i den matematiska världen. Att eleven själv utifrån
sin förståelse av problemet får möjlighet att skapa egna problem kan relateras till den
tidigare skolgången i småskolan där eleverna uppmanas mer att använda sin kreativa
sida och låta fantasin flöda.
Figur 2 är exempel på ett rikt problem hämtat ur Hagland m.fl. (2005) som visar just flera
delar ur Taflins (2003) definition av ett rikt problem. Här finns möjlighet för eleven att själv
välja vilken metod som är lämplig. Det finns också möjlighet att konstruera en liknande
uppgift som kan leda till diskussion. Kommunikationen blir här betydelsefull, genom
kommunikationen kan eleverna diskutera och jämföra sina olika lösningar samt se olika
tillvägagångssätt att bemöta samma problem. Eleverna vidgar härmed sina matematiska
förmågor och får en djupare förståelse och inte bara kopiera och memorera uppgifterna
(Carlgren & Marton, 2005). Det gäller att läraren är lyhörd för okonventionella elevlösningar
som kan vara nya även för läraren själv. En del elever kommer att inneha förståelse för ett
matematiskt fenomen innan olika tekniker för att lösa detta har tagits upp (Skolverket,
2001/2002). Grunden till den här typen av problem är inget unikt och som Taflin (2003)
kommit på, den här typen av uppgifter har forskare kommit fram till att de fanns redan på 70och 80-talet. Via bland annat Taflin (2003) har rika matematiska problem tagits fram på ett

23

nytt tankesätt och fått ett verkligt syfte. Problemen ska enligt Lester och Lambdin (2007) låta
eleven finna motivation och självkänsla genom ökad förståelse.

Figur 2; Rikt matematiskt problem ”Godisbitar”. Källa: Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s.
220

3.3. Fenomenologi
Fenomenologi började utbredda sig på 1970-talet av forskaren Ference Marton på Göteborgs
universitet. Hans forskningsgrupp sökte svar på de frågor som rörde sambandet mellan hur
människor tänker och hur de senare applicera tankarna. Detta övergick senare i studier om
olika uppfattningar av ett visst fenomen. För att kartlägga de olika uppfattningarna genomförs
ofta studier med bland annat djupintervjuer (Claesson, 2002). I uppsatsen kommer inga
djupintervjuer i första hand att genomföras då det valts att lägga fokus på själva
lösningsmodellerna.
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Granskningen sker i form av kategorisering av elevers lösningar utifrån deras anteckningar
och lösningsförslag. Att kategorisera kvalitativa kunskaper används också inom taxonomin,
där det valts att allmänt sortera in kunskaperna i hierarkisk ordning. Komplexa kunskaper
kommer högst upp i den hierarkiska ordningen och längre ner kommer de kunskaper som
endast beskriver fenomenet (Claesson, 2002).

3.3.1. SOLO-taxonomin
Att klassificera och kategorisera elevers lösningar kan via SOLO- taxonomins olika
kunskapsnivåer ingå i den kvalitativa undersökningen. Utifrån det givna problemet delas
kunskaperna in i förståelsenivåer, för hur relevanta de är till frågeställningen. Lösningen kan
innehålla en eller fler irrelevanta strategier och metoder i förhållande till varandra för det
givna problemet, detta kallas då enligt Claesson (2002) för nollfaktornivå som förkortas med
ett P. Nästa nivå för att visa graden på den relevanta kunskapen är när lösningen innehåller en
viktig och konkret strategi eller metod som kan visa hur eleven förstått och arbetat med
problemlösningen och kallas för enfaktornivån och förkortas med ett U (Claesson, 2002). Att
lösningen innehåller flera relevanta detaljer till strategier och metoder som inte är relaterade
till varandra är en djupare kunskap och kallas för flerfaktornivån som förkortas med ett M.
När eleven finner detaljer som är relaterade till varandra i strategin eller metoden att lösa
problemet har eleven lyckas komma åt relationsnivån som förkortas med ett R (Claesson,
2002). Detta kan visa att eleven förstått och arbetat med problemet, att eleven har möjlighet
att komma djupare in i problemet och få en djupare kunskap. När eleven har framgång i att
sätta samman de detaljer eller konkreta faktorer i ett meningsfullt sammanhang för att lösa
problemet har eleven lyckats prestera och kommit upp till mellansteget helintegrerad nivå
(Claesson, 2002). Eleven ser nu sammanhanget i uppgifter och kan på så vis framkalla
förståelse och motivation. Nästa steg basera sig på att eleven klarar av abstrakta och generella
lösningar på problemet som eleven kan resonera kring och utveckla. När eleven kan göra den
här typen av lösningar kan det utvecklas förmågor så att eleven har möjlighet att sätta in
kunskaperna i andra sammanhang för att lösa olika typer av problem. Eleven är nu uppe på
aspektnivå som förkortas med ett EA (Claesson, 2002).

När en lärare arbetar utifrån ett fenomenologiskt perspektiv är det viktigt att se gruppens olika
kvalitativt skilda tänkesätt. Detta för att lyfta fram och bemöta de olika tankesätten på
lämpligaste sätt. Undervisningen blir alltså inte en form av ren individuell undervisning, utan
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kan utgå från gruppen i form av en variant av katederundervisning, men även delar av så
kallad individualiserad undervisning (Claesson, 2002).

3.4. Undervisning där man ser och bemöter individuella skillnader
Det är viktigt att påpeka att den form av undervisning som förespråkas i uppsatsen är en form
av individualiserad undervisning med en aktiv lärare som handleder för att göra
undervisningen mer personlig för den enskilde eleven och för att främja ett större antal elevers
lärande. Alltså inte en strikt

form av individualiserad undervisning med

icke

lärarleddundervisning.

En skolinspektion utfört av Skolverket (2001/2002) visade att det fanns en dominerande
undervisningsmetod för grundskolans senare år. Här höll läraren ibland en genomgång som
fortlöpte i bänkarbete där läraren gick runt och hjälpte elever individuellt. För att avsluta ett
avsnitt hölls en diagnos, alternativt ett prov. Av de intervjuer inspektörerna gjorde framlyste
det ett saknat utrymme för planerat bänkarbete för eleverna, gemensamma diskussioner
mellan lärare och elever kring matematiska problem och tänkbara lösningsstrategier. Detta är
en undervisningsmetod som innehåller få inslag för förändring av innehåll och arbetssätt. Det
har inte bara demonstrerats i att glädjen för matematik har dalat och övergått mer till en form
av skoltrötthet. Det framställs också att få elever känner att utmaningen ligger på rätt nivå i
matematikuppgifterna, antingen är uppgifterna för lätta eller som oftast, alltför svåra
(Skolverket, 2001/2002). Alla de elever som har svårt att passa in i det ramverk skolan
förmedlar har svårigheter att visa sina kunskaper som kan ligga utanför den traditionella
skolmatematiken. Inspektionen visade att varje elev får cirka två minuter till individuell hjälp
per lektion och är alltså utelämnade att lära sig matematiken på egenhand till 95 procent av
lektionstiden. Detta leder till att läraren inte har möjlighet att förklara och diskutera med varje
elev de grundläggande faktorerna som kan leda till djupare matematiska resonemang. Det blir
att många elever memorerar och kopierar läroboken eller lärarens sätt att lösa uppgifterna
(Skolverket, 2001/2002).

Att alla människor skulle vara snarlika i ett kvalitativt avseende, yttrade inte ens enligt Dewey
(2004) de mest trogna förespråkarna för jämlikhet. Den person som var bland de första att
hävda att det fanns givna skillnader i det psykiska och fysiska planet var Rousseau (Dewey,
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2004). Dewey (2004) återkommer ofta i sina texter till hur viktigt det är att anpassa
undervisning till den enskilda individen och dess förutsättningar. Deweys (2004) texter kom
från början av 1900-talet att ha en underförstådd mening att alla pedagogiska problem faktiskt
kan lösas. Tycker forskarna att är det så att elever är obegåvade i de fall elever inte faller in i
skolramarna? Dewey (2004) åsyftar att det finns lika många sätt att vara obegåvad som
begåvad, det handlar om positioner i samhället. Och så länge samhället fortfarande utvecklas
så kommer nya verksamhetsformer ständigt att utvecklas och kräver specifika begåvningar,
det medför att det är viktigt att skolformen följer samhällsutvecklingen. Dewey (2004) menar
att det tidigare var klarare med undervisningens syfte, den skulle frigöra de individuella
förmågorna, så att eleven kunde välja vilken väg som passade honom eller henne bäst. Nu
förekommer det att elever bedöms efter förmåga och passas in mot en viss utbildning eller
yrke (Dewey, 2004). Här försöker skolan se vad som är bäst för eleven, men samtidigt tas den
fria vilja bort från eleven som formas efter vad skolan anser vara bäst för eleven. En verklig
tro på individualitet, är en tro på unika kvaliteter och accepterar de förändringar som uppstår
när den individuella förmågan visas. Man kan sammanfatta detta genom att en elev kan vara
bäst inom visa områden i skolan men i slutändan vara verksam om ett helt annat område/yrke.

Att individualisering är ett komplext begrepp menar Arvidson (1981/1982) i sin artikel
Individualisering genom självverksamhet. Arvidson (1981/1982) visar olika definitioner på
undervisning för att visa hur viktigt det är att sträva efter undervisning som tar hänsyn till
individens olikheter. Genom att undervisa så kallad klassrumsundervisning står läraren vänd
mot hela klassen och alla elever har samma krav/mål att sträva mot enligt Arvidsson
(1981/1982). Klassrumsundervisning har kritiserats hårt under en längre tid, kritikerna menar
att denna undervisningsform bidrar till att eleverna blir passiva och osjälvständiga. De menar
att någon hänsyn till elevers förutsättningar inte tas, de duktiga eleverna hålls tillbaka och de
svaga halkar efter (Arvidsson, 1981/1982). Individualiserad undervisning bidrar enligt
Arvidson (1981/1982) till att man tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och möjligheter.
Ren individualiserad undervisning har kritiserats hårt den senaste tiden och har i stort sett
försvunnit ur skolvärlden. En av de få verksamheter som fortfarande använder sig av
individualiserad undervisning är Lernia (Lernia AB, 2006/2007).

Ett försök till en tydligare bild av vad individualiserad undervisning innebär, så sorteras
individualiseringen in i tre olika typer (Arvidson, 1981/1982):
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1) Nivåindividualisering innebär att eleverna får arbeta på olika skicklighetsnivåer.
Det innebär att eleverna arbetar helt fritt med olika typ av uppgifter för att
tillfredsställa eleven med utmanande uppgifter (Arvidsson, 1981/1982). Det kan
innebära att eleverna arbetar med så olika uppgifter att det kan vara svårt att se
så att ingen elev halkar efter. Varje elev har fullt ansvar för sin skolgång, och att
se till att inte halka efter.
2) Hastighetsindividualisering innebär att eleverna arbetar sig igenom alla
kursmoment i sin egen takt och kommer att komma olika långt vid kursens slut
(Arvidsson, 1981/1982). Här arbetar eleverna helt på egen hand, här är det
viktigt för eleven att han eller hon tar det ansvar som krävs så allt hinns med i
tid. Det kan vara svårt för eleven att veta hur mycket tid han eller hon ska lägga
på varje del i kursen. Hur skall genomgångar hållas? Här måste varje
genomgång ske individuellt när eleverna kan vara olika långt i läroboken. Det
som är problemet med individuella genomgångar är att det inte hinns med. Och
eleverna kommer att halka efter.
3) Fördjupningsindividualisering

innebär

att

eleverna

arbetar

varierat,

svårighetsgraden och omfånget variera inom ramen för kursen. Undervisningen
tillämpas mot elevens självverksamhet, det innebär att eleven själv bestämmer
svårighetsgraden, arbetstakten och även graden på fördjupningen. Detta är en
metod som rekommenderas av samtliga skolutredningar men ska inte
förknippas med individuell undervisning. Individuell undervisning innebär att
läraren undervisar elever en och en. Detta ges sällan tid till och förekommer
väldigt sällan i skolan (Arvidsson, 1981/1982).
Carlgren och Marton (2005) ställer sig lite emot en mer individuell undervisning där eleverna
har en större fri vilja av typer av uppgifter. Carlgren och Marton (2005) förespråkar den
traditionella undervisningen som varierar individuellt bänkarbete och klassundervisning. De
menar att det är viktigt att tänka på de konsekvenser som kan uppstå med individualiserad
undervisning. Eleverna kommer att befinna sig på olika ställen i kursen vilket innebär att de
kollektiva genomgångarna kompliceras samtidigt som individuella genomgångar finns det
oftast inte tid till. När kollektiva genomgångar som tidigare skapade sammanhang och
anvisningar uteblir tappar uppgifterna mening då uppgifterna aldrig följs upp och diskuteras
(Carlgren & Marton, 2005). Att uppgifterna skulle tappa mening bara för att de kollektiva
genomgångarna uteblir kan diskuteras. Genom att arbeta med problemlösning som ett
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alternativt sätt att finna mening med uppgifterna genom att uppgifterna knyts till elevens
vardag och eleven kan se ett sammanhang av det den lär motsäger redan vad Carlgren och
Marton (2005) förespråkar. Att helt utesluta den traditionella undervisningen skapar problem
men att använda sig mer utav uppgifter som ligger eleven närmre i form av vardagsproblem
ökar elevens förståelse och motivation (Taflin, 2007). Mouwitz (2007) talar om att
uppgifterna måste plockas så att de lösningsstrategier och metoder inte kan förknippas med
redan tidigare lärda utifrån läroboken. Carlgren och Marton (2005) menar att det förmodligen
krävs andra typer av uppgifter och andra metoder för att skapa ett sammanhang för eleven i en
mer individuell undervisning. De ställer sig frågande till huruvida det går att uppnå detta så att
uppgifter och miljön är skapade i sig själva (Carlgren & Marton, 2005). De menar att det är en
ganska strikt skildring av individuell eller individualiserad undervisning. Det som är viktigt
att tänka på är att läraren skall vara mer aktiv och välja ut uppgifter som är utmanade och
intressanta för den enskilde eleven och inte helt utesluta den traditionella undervisningen med
kollektiva genomgångar.

Att göra undervisningen mer personlig genom att göra gruppen mer homogen förekommer på
flera svenska skolor. Runesson (1994) talar för att oavsett vilka grupperingar som görs av
människor så kommer det alltid att finnas individuella skillnader. Skillnaderna kommer
minska genom nivågruppering men att de upphör är orimligt enligt Runesson (1994). Med
den ökande friheten skolorna och lärarna får att skapa nivågrupperingar gör att
undervisningen måste granskas kritiskt enligt Runesson (1994). Detta med tanke på att det
finns en stor risk att undervisningen innehåller detsamma och att kunskaperna förmedlas med
samma metoder som innan, det enda som gör skillnad är att det är en ny organisationsform
(Skolverket, 2001/2002). Många skolor visade enligt inspektionen upp flera faktorer som
gjorde att grupperingarna saknade ett klart syfte med vad skolorna verkligen ville få ut av
grupperingen. Det var oklart vilka eller vad som skulle främjas mest utav nivågrupperingen
(Skolverket, 2001/2002). Detta gör att tydliga mål skall sättas upp på vad och hur de olika
grupperingarna skall organiseras för att vara på väg mot ett klarare syfte. Skolverket
(2001/2002) fick också fram i sin rapport att det är många elever som känner sig låsta till
gruppen de först blev placerade i, att det inte fanns möjlighet till gruppbyte och att
förväntningarna på eleven baserades på vilken grupp de tillhörde. Och i vissa fall har elever
visat starka uttryck på uppgivenhet och besvikelse över ett betyg de inte når upp till eller att
det varit försent för att byta grupp och att de då insett att de gått i fel grupp (Skolverket,
2001/2002). Kravet på elever i långsammare grupper brukar ofta vara lågt, nästan så låga att
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det ser ut som att man gett upp hoppet att eleverna ska klara av skolmatematiken. I de här
fallen är det viktigt för eleverna att bli tilldelade skickliga lärare som kan få upp motivationen
igen. Men allt för ofta placeras inte de skickligaste lärarna i de långsammare grupperna
(Skolverket, 2001/2002). Genom att istället ha grupper med olika nivå på eleverna och där
fokus läggs på att bygga kunskapen genom att skapa situationer där elevens skapade ligger i
fokus och får ett stort utrymme. En förutsättning för att ett sådant här arbetssätt skall
möjliggöras är det att uppgifterna inbjuder eleverna till att möta innehållet på olika sätt. Att
eleverna får utgå och tänka på sitt egna sätt som senare fortlöper i en reflektion kan eleven bli
mer medveten om sitt tänkande men också om att det finns andra kanske mer ändamålsenliga
sätt att tänka hos sina klasskamrater. Genom reflektion kan eleverna utveckla och fördjupa
men också förfina sitt eget tänkande. Med hjälp av problemlösning kan här typen av inlärning
som tillåter elevers olikheter och som ser olikheterna som en tillgång för elevens lärande
bemötas (Runesson, 1994).
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4. Resultat, diskussion och sammanfattning
I detta avsnitt kommer det resultat som undersökningen gav att redovisas i form av bland
annat stapeldiagram för att påvisa de olika skillnader som resultatet gav. Resultatet innehåller
de två rika matematiska problem samt elevernas representationer och förståelsenivåer.
Avsnittet kommer också behandla den diskussion som förts mellan resultatet och den tidigare
forskningen för problemlösning. Avslutningsvis hålls en sammanställning av arbetet där en
kort resumé ges som beskriver delar av litteraturen, resultatet och diskussionen.

4.1. Resultat
4.1.1. Problemet ”Glassarna”
Frågan till problemet löd:
”Lisa ska köpa lösglass i kulor och kan välja på fyra olika smaker. Hon vill ha två glasskulor.
a) På hur många olika sätt kan hon välja sin glass?
b) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det.” (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s.
219)

14
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Figur 3: Elevernas förståelse för glassproblemet enligt SOLO- taxonomin.
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Diagrammet visar hur fördelningen bland eleverna såg ut i de olika grupperna med Solotaxonomins sätt att bedöma djupet på förståelsen som grund. Den röda gruppen som enligt
skolan räknas som den mest begåvade grupp, hade hela fem stycken under bedömningssteget
P (prestructural) som står för irrelevant fakta, missuppfattat frågan eller misslyckats med
uppgiften. Den röda gruppen hade samtidigt hela 10 stycken under bedömningssteget R
(relational) där de integrerade fakta med olika idéer så att de bildade en meningsfull struktur
och ett sammanhang i lösningen. Specialundervisningsgruppen där elever har stora
svårigheter med matematiken hade endast en elev i bedömningssteget P men samtidigt har
gruppen inga elever i de två högsta stegen för djupare förståelse. Den gröna gruppen där
svårigheter och ointresse för matematik finns, kan man enligt diagrammet se att ingen elev
nådde upp till EA-nivån (extended abstract). Sju stycken som utgjorde majoriteten i denna
grupp låg på nivån M (multistructural) som innebär att eleven uppvisar flera och mera
relevanta faktorer men har svårigheter att integrera dem i ett sammanhang. Den blandade
gruppen där inga elever hade nivågrupperats visar upp att ha hela tre elever på den högsta
förståelsenivån EA som innebär att eleven visar upp relevanta faktorer som sätts i ett vidare
och djupare sammanhang där jämförelser görs, paralleller och slutsatser dras och eleven gör
egna värderingar kring uppgiften. De flesta elever i den blandade gruppen är jämnt sprida
under nivåerna U, M och R.
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Figur 4: Elevernas representationer för glassproblemet.

Diagrammet ovan visar de olika representationer av elevlösningar som uppvisades i materialet
av undersökningen. Det visades att tabell var den representation flest elever valde att använda
sig av, hela 45 stycken elever valde denna metod. Den högre och djupare förståelsen av
problemet visade eleverna enklast genom att använda sig utav tabeller. Då hela 17 stycken
elever ligger över förståelsenivån R (relational) där eleverna integrerade fakta med olika idéer
så att de bildade en meningsfull struktur och ett sammanhang i lösningen. Diagrammet visar
också att eleverna valde fem olika representationer för att visa deras kunskaper. 12 stycken
elever valde att beskriva sin lösning utifrån text, svenska språket där de beskrev och
förklarade med hjälp av ord. Att ställa upp och räkna ut lösningen med de fyra räknesätten
valde åtta elever att använda sig av det vill säga algoritm. Att rita upp och förklara med hjälp
av olika modeller använde sig 10 stycken elever sig av och ingen av dessa elever
missuppfattade uppgiften men eleverna nådde heller inte upp till den djupaste nivån av
förståelse. Sen fanns det fem stycken elever som hade missuppfattat uppgiften eller chansade
på något utan att ge någon förklaring på hur de gått tillväga för att komma fram till deras olika
svar.
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Figur 5: Elevlösning på glassproblemet

Figur 5 visar hur en elev ur specialundervisnings gruppen valt att lösa det rika problemet med
en form av tabell. Eleven tar hänsyn i sin lösning till flera faktorer som kan påverka resultatet.
Första faktorn eleven tog hänsyn till är att körsbär- jordgubb är samma sak som jordgubbkörsbär, det är alltså en kombination och inte två olika. Den andra faktorn som eleven tar
hänsyn till är att körsbär- körsbär, alltså två kulor med samma smak är en kombination. Här
uppvisar elever kunskaper som visar att eleven ser att flera faktorer kan spela in på resultatet.
Men i uppgift B, när elevens skall hitta på ett liknande problem och lösa detta uppvisar eleven
att hon har lagt märke till de olika faktorerna som kan påverka resultatet men ser inte
sambandet mellan dessa och har därför misslyckats med att göra ett liknade problem.
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4.1.2. Problemet ”Skolan”
Frågan till problemet löd:
”Du får veta några saker om en skola:
 Exakt en tredjedel av eleverna går i 7:an.
 Exakt 20 % av eleverna kommer till skolan med buss.
 Fler än 300 och färre an 400 elever går på den här skolan.
a) Hur många elever kan det gå på den här skolan?
b) Försök finna en regel för hur många elever som kan gå på skolan. Ange alla antal
elever som är möjliga.
c) Hitta på ett liknande problem. Lös det.” (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s. 189)

Figur 6: Elevernas förståelse för skolproblemet enligt SOLO- taxonomin

Diagrammet visar en tydlig bild utav att många elever missförstod eller hade låg förståelse för
det här problemet. Den röda gruppen som har elever som inte har svårigheter, och ett intresse
för matematik hade hela 13 av totalt 18 elever under nivån P. Gröngrupp hade fyra av åtta
stycken under nivån P. Den blandade gruppen där ingen nivågruppering gjorts låg 10 av 33
elever under förståelsenivån P. Specialundervisningsgruppen hade nio av 11 elever under
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nivån P. Den blandade gruppen var den grupp som var mest jämnt fördelade över de olika
nivåerna. Specialundervisningsgruppens elever låg på de tre lägre nivåerna i SOLOtaxonomin alltså ingen elev som hade en förståelse där eleverna integrerade fakta med olika
idéer så att de bildade en meningsfull struktur och ett sammanhang i lösningen. Den gröna
gruppen hade elever i de två lägre nivåerna men samtidigt en elev som hade en djupare
förståelse och nådde nivån EA.

Figur 7: Elevernas representationer för skolproblemet.

Elevernas tillvägagångssätt för att lösa skolproblemet avspeglar nivån på förståelsen relativt
tydligt. Diagrammet visar att hela 29 av de totalt 70 svarande chansade eller hade
missuppfattat problemet. Den näst största andelen på 27 elever valde att representera
problemet genom algoritm, de fyra räknesätten. Tillvägagångssättet algoritm innehöll elever
på samtliga förståelsenivåer varav 11 stycken elever låg på nivån U, vilket innebär att
elevlösningen innehåller en viktig och konkret strategi eller metod som kan visa hur eleven
förstått och arbetat med problemlösningen. Endast en elev av de 70 tillfrågande eleverna
valde att använda sig av någon form av modell som strategi för att lösa problemet. Att
uttrycka sina tanka och reflektioner genom det svenska språket använde sig åtta elever sig av.
Fem utav 70 elever valde att använda sig av tabeller för att beskriva deras strategi. Elevernas
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tankar och reflektioner varierade på alla de fem förståelsenivåerna som SOLO- taxonomin
bearbetar. Av de lösningar eleverna hade lämnat in så fann jag dessa fem tillvägagångssätt att
variera sitt lösningsförslag på, för att beskriva och förklara ett bestäm rikt matematiskt
problem.

Figur 8: Elevlösning på skolproblemet

Figur 8 visar en elevlösning från en elev i den röda gruppen, som ligger på förståelsenivån EA
och vald metod är algoritm som eleven skissat upp i talföljd för att hitta ett mönster. Här ser
man att eleven funnit olika faktorer som måste stämma in för att ge ett av de korekta svaren.
Antalet elever måste vara delbart med tre, alltså treans tabell men också vara delbart med fem
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då 20 procent är en femtedel. När eleven funnit dessa faktorer försökte hon hitta tal som är
med i båda tabellerna alltså delbart med både tre och fem. elever uppvisar också god
förståelse när i uppgift c skall hitta på ett liknade problem med en lösning.

Figur 9: Totala förståelsenivån hos eleverna enligt SOLO-taxonomin.

Här är en översyn på hur det gick för eleverna totalt sett till de två olika rika matematiska
problemen. Glassproblemet visar att det var ett litet antal elever som hade en låg respektive
hög förståelse till problemet. Majoriteten av eleverna låg på nivån M (multistructural) som
innebär att eleven uppvisar flera och mera relevanta faktorer men har svårigheter att integrerar
dem i ett sammanhang.

Skolproblemet visar att de flesta elever, hela 36 stycken av 70 elever missförstod eller hade
låg förståelse för den här typen av problem. Sedan blir det färre och färre elever i takt med
kraven för en djupare förståelse ökar och endast 3 av 70 elever når förståelsenivån EA. Den
största skillnaden i dessa två problem i förståelsen hos eleverna finner i nivåerna P, M och R.
I glassproblemet enligt diagrammet så hade 26 elever kunskaper och en förståelse som
motsvarade nivån M, men endast 9 elever nådde nivån M på skolproblemet. Likaså så var det
20 elever som nådde nivån R på glassproblemet och endast 6 elever från skolproblemet. De
mest ekvivalenta nivåerna var U och EA, 18 stycken elever lyckades i glassproblemet och 16
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stycken i skolproblemet respektive fem stycken elever i glassproblemet och tre i
skolproblemet på nivån EA.
Glassproblem
Rödgrupp totalt:
18 st

gröngrupp totalt:
13 st

blandadgrupp totalt:
37 st

Spec.grupp totalt:
11 st

P (1)
U (2)
M (3)
R (4)
EA (5)

5
0
3
40
10

2
4
21
8
0

2
24
36
32
15

1
8
18
0
0

Snitt

3,2

2,7

2,9

2,5

Skolproblem

P (1)
U (2)
M (3)
R (4)
EA (5)

Rödgrupp totalt:
gröngrupp totalt: 8 blandadgrupp totalt: Spec.grupp totalt:
18 st
st
33 st
11 st
13
4
10
8
6
16
0
0
24
0
0
24
5
5
5

9
2
3
0
0

Snitt

1,4

1,9

2,4

1,3

Snitt totalt

2,3

2,3

2,7

1,9

Figur 10: Snitt på elevernas förståelse på gruppnivå.

Här visas ett snitt på eleverna där skalan P-EA gjorts om till 1-5- skala. Ur tabellen ser vi att
den röda gruppen har på glassproblemet ett snitt på 3,2 och på skolproblemet ett snitt på 1,4.
Den gröna gruppen har på glassproblemet ett snitt på 2,7 och på skolproblemet 1,9. De
blandade grupperna är mest jämn sett över båda problemen och har på glassproblemet ett snitt
på 2,9 och på skolproblemet ett snitt på 2,4 vilket ger ett totalsnitt på 2,7 som det högsta
snittet sett över alla gruppers resultat. Sen visas även specialundervisningsgruppen som hade
ett snitt på 2,5 i glassproblemet och 1,3 i skolproblemet. Detta gav även det lägsta totalsnittet
på 1,9. Den röda och den gröna gruppen hade samma totalasnitt på 2,3.
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4.2. Diskussion
För det första ska vi vara medvetna om att denna undersökning är begränsad till två typer av
rika matematiska problem och till ett begränsat ur val av elever samt endast är en lokalt
genomförd studie. Det kan vara svårt att dra en kausal slutsats utav denna enstaka
undersökning, även om vissa intressant tendenser visats ur materialet.

En viktig paragraf är att diagrammen som framtagits ur undersökningen och de kategorierna
av elevlösningar och placeringen av deras förståelse, har jag personligen som blivande
matematiklärare placerat in eleverna i efter elevens lösning. Vidare är materialet känsligt för
hur det analyseras och framställs med SOLO-taxonomin som utgångspunkt. En annan viktigt
punkt är att när det arbetas med rika problem krävs det tid. Något som kan saknas i detta
arbete är efterarbetet med eleverna, där det hålls genomgång och diskussioner kring de olika
problemen, detta är något som Taflin (2003) menar är en viktig bit i elevens inlärning och
förståelsen kring de matematiskt rika problemen. Att få lektionstid i ordinarie lärares
planeringar var problematiskt, då det redan fanns mycket inplanerade schemabrytande
aktiviteter. Detta gjorde att detta moment med gruppdiskussioner uteblev i undersökningen
pga. tidbrist.

Ur materialet kan man se med hjälp av ett snitt där jag gjorde om skalan P-EA till 1-5-skala
att eleverna ur de blandade grupperna hade ett högre totalsnitt än nivågrupperade grupper och
att den röda gruppen som har de duktigaste eleverna sett till den vanliga skolmatematiken
hade samma totala snitt som den gröna där det finns många elever som har stora svårigheter i
matematiken. Den röda gruppen hade det näst lägsta snittet på skolproblemet där de var nere
på hela 1,4 i snitt, och hela 13 stycken elever på förståelsenivån P. Här kan jag delvis hålla
med Lester (1985) om att när elever arbetar med problemlösning kan eleven uppleva
matematiken som något positivt, eleven kan få möjlighet att känna tillfredställelse och glädje.
Men Lester (1985) tar upp en viktig punkt där eleven måste ha en vilja att lösa problemet och
en vilja att anstränga sig. Att anstränga sig att lösa problemet är även ett kriterium som
Hagland, Hedrén & Taflin tar upp i som bok från 2005. Att eleverna saknade viljan kunde jag
utläsa ur lösningsförslagen hos många elever ur den röda gruppen i just skolproblemet, som
gjorde att deras snitt kan ha blivit så lågt. Totalt sett lyckades de blandade grupperna bäst som
hade ett totalsnitt på hela 2,7. I styrdokumenten Lgr 11 skriver Skolverket (2011) att elever
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ska få möjlighet att möta kunskap genom olika uttryckssätt och få möjligheter att utveckla
egna uttrycksformer. Detta är något eleverna får del av genom problemlösningen men jag tror
samtidigt att det är viktigt att eleverna är på olika kunskapsnivåer i en matematikgrupp för att
eleverna ska få möta en så stor variation av de olika uttryckssätt som möjligt.

I litteraturdelen framställs att få elever känner att utmaningen ligger på rätt nivå i
matematikuppgifterna, antingen är uppgifterna för lätta eller som oftast, alltför svåra. Alla de
elever som har svårt att passa in i det ramverk skolan förmedlar, får svårigheter att visa sina
kunskaper som kan ligga utanför den traditionella skolmatematiken. Detta är något Skolverket
(2001/2002) uppmärksammade i en av sina rapporter. Med hjälp utav rika matematiska
problem kan eleverna uppleva en varierad undervisning och möjlighet till att visa upp sina
kunskaper då rika problem utgår ifrån en öppen frågeställning. Tittar vi på glassproblemet så
var det endast 10 av 79 stycken som låg på den lägsta förståelsenivån. Det blir cirka 12,7% av
elever i årskurs 9 på den utvalda skolan. Att det sen var många i den röda gruppen som
misslyckades på skolproblemet gjorde att det totala antalet elever som låg på den lägsta
förståelse nivån var cirka 30,9%. Jag tror om man arbetar med rika matematiska problem
kontinuerligt för att variera matematikundervisning, att som lärare går igenom olika tankesätt
som eleverna kan använda sig av kan antalet elever i den lägsta förståelsenivån sänkas. Att
räkna med rika problem kan vara svårt för den oerfarne eleven.

Vilka eller vad som skulle främjas mest utav nivågruppering? Detta är något Skolverket
(2001/2002) diskuterat då de uppfattat att det på många skolor inte finns något tydligt syfte
till nivågruppering. Skolverket menar att det måste finnas tydliga mål om vad och hur de olika
grupperingarna skall organiseras för att vara på väg mot ett klarare syfte. Tittar vi på de totala
snitt som gjorts till undersökningen är det inte mycket som skiljer de olika grupperna åt. Detta
kan bero på att eleverna är mer lika i sitt tänk när de räknar på den här typen av uppgifter.
Behöver nivågrupperingar finnas eller skulle eleverna få ut mer av att sitta tillsammans med
olika hög förståelsenivå och ta del av varandras olika kunskaper? Jag tror att eleverna inte
behöver vara nivågrupperade i problemlösning då eleverna skulle ha nytta av varandras olika
abstrakta och konkreta tankesätt. Om vi tittar på de olika gruppernas resultat på
glassproblemet ser vi tydligt att de blandade grupperna är de grupper som har en ganska jämn
fördelning av eleverna. De har två elever på nivån P som är den lägsta och tre stycken på EA
som är den högsta sen är de andra elever fördelade där emellan. Men tittar vi på röd grupp
som har fem elever i nivån P och 12 på de två högsta nivåerna. Gruppen visar ju upp att
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majoriteten av eleverna ligger på en hög förståelsenivå. De fem elever på P visade upp att de
inte verkade ha någon vilja att lösa problemet eller inte hade någon förståelse. Då
undersökningen gjordes anonymt kan inga intervjuer göras för att reda ut frågan kring deras
vilja att lösa problemet. I den gröna gruppen ligger de flesta av eleverna i mitten av SOLOtaxonomins nivåer. Gruppens resultat är ganska otydligt om nivågrupperingen hjälper dessa
elever eller om de skulle ha mer nytta av att vara i en blandad grupp. Genom att eleverna
ligger ganska centrerat förståelsemässigt till mitten av förståelseskalan i glassproblemet. Men
tittar vi på snitten totaltsett så har den gröna gruppen samma snitt som den röda. Kan det
betyda att dessa elever skulle hjälpa varandra om eleverna var tillsammans? Det kan vara
svårt att avgöra detta med enstaka undersökningar på grund av ett litet undersökningsmaterial,
men jag tror att eleverna skulle utveckla alternativa kunskaper kring hur man löser rika
matematiska problem i blandade grupper. Specialundervisningsgruppen visar tydligt att de
flesta eleverna ligger på en relativt låg förståelsenivå men långt ifrån nivån P som är ingen
förståelse. Här arbetade eleverna med baskunskaper och förde enkla resonemang kring
problemen. Dessa elever behöver specialundervisning i mindre grupper för att få extra stöd
från läraren, då många elever saknar vissa primära kunskaper i matematik.

Genom arbete med problemlösning är elevens tillvägagångssätt eller strategi en viktigt bit. Ur
lösningsförslagen kunde jag finna 5 olika tillvägagångssätt eleverna valt att presentera sina
lösningar, genom svenska språket, algoritm, olika tabeller, ritade olika modeller och chansade
fram en lösning. Ur diagrammen kan det utläsas att representationerna till glassproblemet
dominerades av att använda tabeller. Men det fanns samtidigt elever i samtliga fem kategorier.
Även i skolproblemet fanns det elever i samtliga kategorier. I skolproblemet var det flest
svarande elever under kategorin chans, där eleverna chansat eller missuppfattat problemet.
Kategorin där efter var algoritmen, det tyder på att eleverna valde en annan strategi till
skolproblemet tillskillnad från glassproblemet där de valde tabeller. Så även att det var en
liknad problemlösning valde de flesta elever olika tillvägagångssätt att lösa problem. Jag tror
genom att arbeta utifrån ett fenomenografiskt perspektiv kan elevernas olika kvalitativa
kunskaper och tankesätt synliggöras. Att eleverna får möjlighet till fritt tänkande och läraren
får möjlighet att upptänka eventuella kunskaper som en synliggjorts i den traditionella
undervisningen. Detta är något som Claesson (2002) skriver om i försöket till att beskriva
fenomenografi, där hon även skriver att undervisningen inte blir en ren individuell utan en
form av en variant av katederundervisning.
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Rika matematiska problem är uppbyggda så att utmaningsnivån skall passa de flesta elever.
Ett rikt problem är konstruerat att de flesta elever i alla fall kan påbörja problemet sen stegrar
utmaningsnivån stegvis, så att eleven kan känna stimulans. Björkqvist (1999) menar också att
rika problem är svåra att knyta an till någon speciell årskurs eller moment. Jag anser detta gör
att rika problem har ett stort användningsområde. Det gäller bara att fina problem som ligger
nära den elevgrupp i fråga, att det är ett vardagligt problem som eleven har eller kan störta på
i livet. Att den röda gruppen hade så många som 13 elever i den lägsta förståelsenivån tror jag
vara att problemet inte kunde knytas till deras vardag i den utsträckning som behövdes för att
eleverna skulle känna motivation och vilja att lösa problemet. Jag kan hålla med Taflin (2003)
i hennes resonemang kring att rika matematiska problem utgår ifrån en öppen frågeställning
och kan anpassas till alla elevgrupper då de kan förekomma i olika varianter till exempel
pussel eller tidningsklipp. Att arbeta med rika matematiska problem tror jag kan motivera
elever att tänka fritt kring olika frågor men också få en varierad undervisning och ett problem
med en större mening och variation jämnt emot uppgifter ur läroboken.

Jag kan ur elevernas lösningar uppvisa att elever i årskurs 9 tänker olika kring ett bestämt
problem. Eleverna ligger på olika förståelsenivåer enligt SOLO-taxonomin, eleverna väljer
olika strategier och representationer för att förklara ett bestämt problem. Att nivågruppering
skulle främja alla elever kunde inte bekräftas ur undersökningen. Utan det var den grupp med
blandade elever som lyckades få det högsta snittet totaltsett över dessa två rika problem.
Specialundervisningsgruppen var den enda grupp som tydligt visade att de främjas att vara
tillsammans och arbeta med baskunskaper då många primära kunskaper i matematik
saknades. Genom att arbeta med problemlösning får eleverna en större möjlighet att uppvisa
sina individuella kunskaper och sin kreativitet. Kanske visa kunskaper som inte nått fram via
den traditionella undervisningen med hjälp av läroboken, rika problem ska användas som ett
komplement till läroboken, en artefakt för att göra matematiken mer individualiserad och
meningsfull.

43

4.3. Sammanfattning
Uppsatsen skrivs utifrån ett fenomenografiskt och kvalitativt perspektiv. Vilket innebär att
undersökningen utgår ifrån att alla individer ser, tänker och uppfattar fenomen 3 olika
samtidigt som vissa fenomenografer menar att det finns ett begränsat antal sätt att uppfatta
fenomenen. Hur individen uppfattar fenomen är beroende på tidigare erfarenheter och
kunskaper.

Följande frågeställning ligger bakom min uppsats.
 Vilka olika strategier och representationer för att lösa rika matematiska problem
uppvisar eleverna?

Syftet med uppsatsen är, ur en fenomenografisk synvinkel studera och kartlägga de skilda
uppfattningarna. Individens uppfattningar i form av lösningsförslag

sammanställs

systematiskt

in

och

kvalitativt

lika.

Lösningsförslagen

klassificeras

i

olika

beskrivningskategorier för att visa variationen av uppfattningar och strategier.

Uppsatsen framhäver tidigare forskning om problemlösning och hur den kan användas i alla
områden inom matematiken som bland annat brobyggare mellan olika avsnitt men också som
introduktion till ett nytt avsnitt. Uppsatsen tar också upp vikten av att se till den enskilde
individen i undervisningen.

Jag har konstaterat att det är viktigt i undervisningen att se och bemöta elevers olika
matematiska förmågor på ett sätt som är anpassat till elevens sätt att tänka, även om de kan
ligga utanför skolmatematikens ramar. Det såg jag från resultatet där eleverna uppvisade flera
olika lösningsförslag på ett bestämt problem, allt ifrån textbeskrivning till mer avancerade
algoritmiska resonemang. Eleverna låg också på olika nivåer men att olika nivåbaserade
grupper hade ett likt snitt när det gällde förståelsen. Där kanske eleverna hade haft mer nytta
av att arbeta i en så kallad blandad grupp med elever med olika djup på den matematiska
förmågan, för att få mera varierade lösningsförslag. Uppsatsen och resultatet kunde inte

3

Fenomenen i uppsatsen är de matematiska problem som är hämtade ur Hagland, Hedrén & Taflin, (2005).
Problemen är illustrerade av Anders Sunesson
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bekräfta att elever i nivåbaserade grupper presterade bättre än blandade grupper, snarare
tvärtom. De blandade grupperna som inte ingick under de nivåbaserade grupperna hade ett
högre totalsnitt än övriga grupper när det gällde förståelsen för de två problemen.

Det är också viktigt att tänka på att läraren skall vara mer aktiv och välja ut uppgifter som är
utmanade och intressanta för den enskilde eleven och inte helt utesluta den traditionella
undervisningen med kollektiva genomgångar. Rika problem borde ha en större plats i dagens
undervisning som ett komplement att variera undervisningen. Att göra matematiken mer
personlig med uppgifter som ligger den enskilda individen närmare, samt ett en bra artefakt
till att skapa möjlighet till diskussionen inom ämnet matematik. Det finns bra material att
använda sig av bland annat Hagland, Hedrén och Taflin (2005) som inspiration till rika
matematiska problem.

En möjlig fortsättning till forskning av detta arbete är att göra djupintervjuer för att se hur
eleverna tänker innan det antecknas en representation i form av lösningsförslag, se ifall
eleverna kan placeras in under Lesters två typer av problemlösare, noviser och experter. Men
också hur man skulle betygssätta de olika representationerna Är de olika strategierna lika
värda i ett betygsammanhang?
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Bilagor
Bilaga 1 ”Glassarna”

Problemet är hämtat ur: Hagland, Hedrén & Taflin (2005). Rika matematiska problem:
inspiration till variation. 1. uppl. Stockholm: Liber (s. 219)
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Bilaga 2 ”Skolan”

Problemet är hämtat ur: Hagland, Hedrén & Taflin (2005). Rika matematiska problem:
inspiration till variation. 1. uppl. Stockholm: Liber (s. 189)
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Bilaga 3 ”Frekvenstabell”
Frekvenstabell över elevlösningar

Totalt
P
U
M
R
EA

GLASSAR totalt: SKOLAN
79 st
totalt: 70 st
10
36
18
16
26
9
20
6
5
3

Glassproblemet

Förståelsenivå
P
U
M
R
EA

Rödgrupp totalt:
18 st

gröngrupp
totalt: 13 st
5
0
1
10
2

Representationer P totalt: 10 st
Text
Algoritm
Tabell
modell
Chans

2
2
1
0
5

blandadgrupp
totalt: 37 st
2
2
7
2
0

2
12
12
8
3

Spec.grupp
totalt: 11 st
1
4
6
0
0

R totalt: 20
EA totalt: 5
U totalt: 19 st M totalt: 25 st st
st
4
3
2
1
2
1
3
0
10
17
13
4
3
5
2
0
0
0
0
0

Skolproblemet

Förståelsenivå
P
U
M
R
EA

Rödgrupp totalt:
18 st

gröngrupp
totalt: 8 st
13
4
0
0
1

4
3
0
0
1
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blandadgrupp Spec.grupp
totalt: 33 st
totalt: 11 st
10
9
8
1
8
1
6
0
1
0

Representationer P totalt: 36 st
Text
Algoritm
Tabell
modell
Chans

Snittnivån
P (1)
U (2)
M (3)
R (4)
EA (5)
Snitt
"glassarna"

Snittnivån
P (1)
U (2)
M (3)
R (4)
EA (5)

1
5
1
0
29

Rödgrupp totalt:
18 st

U totalt: 16 st M totalt: 9 st
3
11
2
0
0

gröngrupp
totalt: 13 st

1
7
0
1
0

blandadgrupp
totalt: 37 st

EA totalt: 3
R totalt: 6 st st
2
1
3
1
1
1
0
0
0
0

Spec.grupp
totalt: 11 st

5
0
3
40
10

2
4
21
8
0

2
24
36
32
15

1
8
18
0
0

3,2

2,7

2,9

2,5

Rödgrupp totalt:
18 st

gröngrupp
totalt: 8 st

blandadgrupp Spec.grupp
totalt: 33 st
totalt: 11 st
10
9
16
2
24
3
24
0
5
0

13
8
0
0
5

4
6
0
0
5

Snitt "skolan"

1,4

1,9

2,4

1,3

Snitt totalt

2,3

2,3

2,7

1,9
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