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1 Förord 
När jag var barn upplevde jag ofta en tillfredställelse i att tillverka små, små Barbie-kläder med 

ännu mindre men precisa detaljer. En period tillverkade jag även små dockor, där exempelvis 

fiberstiftet i en tuschpenna tvättades och användes till hår. Jag njöt verkligen av detta skapande 

fram till tioårsåldern. Redan i tidigare tonåren började jag tillverka egna kläder. Jag kände fortfa-

rande samma känsla av ”flow”, både under själva förberedelsefasen, då jag tänkte ut allt i huvu-

det, och under själva tillverkandet likväl som jag oftast var nöjd med resultatet. Jag fick mycket 

beröm av den ”skräddarsläkt” jag kommer ifrån vilket säkert bidrog till att jag inte tröttnade. Jag 

gick även en designutbildning senare i livet. 

 

På samma sätt som jag upplevde ”flow” i mitt textila skapande, upplevde jag det framför allt på 

tekniskt gymnasium under matematiklektionerna. Jag såg så småningom det här mönstret i mitt 

förhållningssätt till problem av olika karaktär, både i och utanför skolan. Jag har därför ett starkt 

personligt intresse för problemlösning och har i den här studien valt att titta närmare på elevers 

medvetenhet om sitt förhållningssätt till sina lösningsstrategier i just skolmatematiken. 

 

Dessutom har jag som lärarstuderande, med inriktning textilslöjd och matematik, kommit i kon-

takt med litteratur som belyser olika fenomen rörande den osynliga delen av både estetiska lär-

processer och matematiska. Jag har under hela min utbildning successivt ökat mitt intresse för 

ämnet och har även förstått att ord som lust, kreativitet och mod hör hemma inom den nya tidens 

skoldebatt, varför jag finner det angeläget att göra min undersökning. 

 

2 Bakgrund och övergripande syfte 
De direktiv skolans lärare har att förhålla sig till formuleras av expertisen inom varje skolämne. 

Utformandet av det vi kallar läroplan och kursplaner är ett väl genomtänkt ”bollplank” för un-

dervisningen att studsa mot. Det finns dock ett glapp mellan det som formuleras i läroplaner och 

det som pågår i klassrummen på våra skolor.1 I skolverkets rapport Lusten att lära med fokus på 

matematik beskriver man dagens klassrumssituation i år 7-9 som en miljö där eleven passivise-

ras. Eleverna kan inte ens tala om vad uppgifterna på deras uppslagna sida i läroboken handlar 

om. De väntar länge på hjälp och är till 95 % av tiden lämnade åt sig själva och boken. Gemen-

samma genomgångar sker sällan eller aldrig. Det viktigaste för eleverna verkar vara att hinna 

långt i boken, inte att utveckla resonemang eller att förstå begrepp. Man går så långt att man sä-

                                                 
1 Wyndhamn, Jan, Riesbeck, Eva, Schoultz, Jan. Problemlösning som metafor och praktik (2000) s 319 ff 
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ger att den växande trenden av enskild räkning i svensk skola är skadlig. Lärares kompetens bör, 

menar man, utnyttjas bättre så att eleverna kan få känna lust att lära sig meningsfull matematik.2  

 

I Lpo 94 står att: 
 

I skolarbetet skall intellektuella, sinnliga, estetiska och praktiska aspekter uppmärksam-

mas. Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära.3  

 

I kursplanen för matematik står att:  

 
Matematik är en levande konstruktion och en kreativ och undersökande aktivitet som 

omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition. Undervisningen i matematik 

ska ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och re-

levanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lös-

ningar på olika problem 

 
Eleven ska ges möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former 

och samband samt att uppleva den tillfredställelse som ligger i att kunna förstå och lösa 

problem. Skolan ska i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin 

förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik.4  

 

Både kursplan och läroplan poängterar lusten eller tillfredställelsen i det egna kunskapandet. 

Dessutom beskriver kursplanen tydigt matematiken som ett skapande och gestaltande ämne. Frå-

gan blir nu hur vi kan förstå matematiken som en sådan verksamhet. Syftet med studien blir så-

ledes att öppna för en vidare förståelse av matematiken som skapande verksamhet. 

 

Studien handlar inte om att ”leka matte” utan handlar snarare om den osynliga delen av matema-

tiken, den som är oartikulerad, dvs. den del av matematiken som berör områden som gissningar, 

intuition och planläggning av tankestrukturer. På det viset kan man koppla den till problemlös-

ning överlag, men syftet med uppsatsen är inte att beskriva problemlösning inom skolmatemati-

ken som kunskapsområde, utan uppsatsens syfte är som sagt att belysa den skapande delen av 

matematiken, den som man aldrig talar om på grund av det matematiska språkets otillräcklighet, 

den som trots det är en förutsättning för att man ska kunna hantera teknikerna inom matematik. 5

 
                                                 
2 Skolverket, (2001, 2002) Lusten att lära med fokus på matematik s. 21 
3 Skolverket  (2006) Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet s. 8,11 
4 Skolverket (2000), Grundskolan – Kursplaner och betygskriterier 
5 Mouwitz , Lars (2006) Matematik och bildning - Berättelse, gräns, tystnad  
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3 Preciserat syfte 
Jag vill genom denna uppsats öppna för en förståelse för matematiken som skapande verksamhet. 

Detta gör jag genom att intervjua elever i år 8 angående deras process vid lösandet av uppgifter i 

skolmatematiken och genom att studera litteratur om skapande/problemlösande aktiviteter. Jag 

jobbar utifrån två övergripande frågor.  

 

3.1 Frågeställningar 
 
• Vad är skapande förmåga i matematik? 

• På vilket sätt beskriver elever sina lösningsstrategier i matematik som skapande förmåga? 

 

4 Metod för litteraturstudien 
I min metod har jag hämtat inspiration från ansatsen som kallas grundad teori, grounded theory 

eller GT. Målet med metoden är att generera teorier som förklarar problemlösningen inom ett 

studerat område med få, men rika begrepp. Metoden rymmer både induktion – att formulera hy-

poteser utifrån specifika data – och deduktion – att utifrån hypoteser dra specifika slutsatser. An-

satsen är dock övervägande induktiv och hypotesgenererande till skillnad från hypotesprövande 

forskning, som är övervägande deduktiv. 6 I GT arbetar man med att formulerar begrepp utifrån 

material tills att inga fler begrepp utkristalliseras. Då har man nått det man kallar för teoretisk 

mättnad.7 Detta tar lång tid och finns inte utrymme för här, eftersom detta är en C-uppsats och 

avsikten är som sagt bara är att ta inspiration från ansatsen. 

  

I klassisk GT börjar man inte sitt forskningsprojekt med att göra en vetenskaplig litteraturöver-

sikt av det område man vill studera. Anledningen är att förutfattade förklaringsmodeller kan 

hämma forskarens möjlighet att generera nya begrepp som förklarar beteenden och skeenden. I 

GT går man ett steg längre än att bara namnge begrepp. Man försöker också fastslå hur de olika 

begreppen förhåller sig till varandra och hur de samvarierar i en teoretisk modell. Den teoretiska 

modellen hämtar man inte från befintliga teorier. Istället strävar man efter att upptäcka nya mo-

dellmönster.8 Man försöker upptäcka sambanden som råder mellan begreppen genom att ta hjälp 

                                                 
6  Thulesius H, Barfod T, Ekström H, Håkansson A. Grundad teori utvecklar läkekonsten. Populär beteendeveten 
skaplig forskningsmetod kan finna nya samband. Läkartidningen 2004; 101:3066-3010. 
7 Strauss A. & Corbin, J. M. (1998) Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing 
grounded theory s. 212 ff 
8  Thulesius m.fl. Läkartidningen 2004; 101:3006-3010 
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av teoretiska koder, vilket innebär att man exempelvis letar efter graderingar, motsatspar, samva-

rianser, eller hierarkier, för att bara nämna några av de mängder av teoretiska koder som finns.9  

 

Jag försöker sammanföra de resultat jag hittar om osynliga aspekter av kunskap, om skapandet, i 

en modell, som blir mitt embryo till teori. Teoribygge är det första grundläggande draget i GT 

Jag har dessutom ägnat mig åt litteraturstudier och empirin och analys av dessa, parallellt för att 

kunna få svar på mina frågeställningar, vilket kallas att man har ett synsätt som är iterativt10 Det-

ta är det andra grundläggande draget i GT. Jag avstår från att fördjupa mig i den kritik som fram-

kommit på GT eftersom jag inte använder metoden fullt ut. Dock bör nämnas att sådan finns.  

 

Jag väljer att presentera litteraturstudien före den empiriska studien, för att läsaren ska få möjlig-

het att sätta sig in i problemområdet, trots att jag gjorde den empiriska studien som en pilotstudie 

före litteraturstudien. 

 

5 Resultat av litteraturstudien 
Här utgår jag ifrån min första fråga: Vad är skapande förmåga i matematik? Den litteratur som 

jag valt att fördjupa mig i handlar om osynliga aspekter av kunskap generellt sett, och i matema-

tik specifikt. I hela studien finns begrepp som problemlösningsförmåga, lösningsstrategier, ska-

pande förmåga m.fl. Tanken är att dessa begrepp ska hitta fram till varandra i resultatet och vara 

underställda begreppet skapande förmåga i matematik. Detsamma gäller de begrepp litteraturen 

belyser som tysta kunskapsformer i ett vidare perspektiv.  

 

5.1 Inledning - Matematik som kulturyttring 

Lars Mouwitz tar i en ny avhandling Matematik och bildning - berättelse, gräns, tystnad11 inled-

ningsvis upp hur ett relativt nyvaket intresse för hur människan tänker, tagits sig i uttryck som 

att, kunskapsinhämtning oftast sker på ett omedvetet plan, det vill säga att vi lär oss utan att tän-

ka på det, men att vi sedan även har en inbyggd sekreterarfunktion som snyggar till kunskaperna 

åt oss och gör den begriplig och synlig för oss.12 Mouwitz menar att den tysta dimensionen av 

matematik är viktig och oumbärlig. Han påpekar att de kanske mest kritiska och intressanta 

aspekterna av matematisk verksamhet ej beskrivs av matematiken själv. Då matematiken är känd 

                                                 
9  Thulesius m.fl. Läkartidningen 2004; 101:3006-3010 
10 Strauss A. & Corbin, J. M. (1998) Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing 
grounded theory s. 212 
11 Mouwitz , Lars (2006) Matematik och bildning - Berättelse, gräns, tystnad 
12Mouwitz (2006) s. 44  
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för att vara den mest stringenta och precisa vetenskapen både vad gäller formelspråk och fack-

språk är det lätt att dra slutsatsen att den därför är uttömmande. Men som alla språk består även 

matematiken av objekt, relationer och strukturer och dessutom av en slags tystnad eller en slags 

”pausering” på samma område. Mouwitz menar att problematiken kring den osynliga delen av 

matematiken handlar om att den riskerar att negligeras, just på grund av sin osynlighet. Han häv-

dar att matematiken utan tystnad, sammanhang och mening blir obegriplig. 

 

Vad är matematik egentligen? Vissa menar att det är ”räkning” eller ”vetskapen om tal”. Det är 

inte lätt att hävda att matematisk forskning är en kreativ, utmanande och intuitiv aktivitet. Men 

om man beskriver matematiken som att den är vetskapen om mönster i vid mening och att det är 

i sökandet efter dessa mönster i naturen, i livet och i medvetandet självt som matematiken växer 

fram blir det lättare att se matematiken som en ”levande konstruktion”. Redan det lilla barnet har 

en känsla av matematiska mönster såsom ordning, antal, symmetri, struktur och form. 13 Enligt 

Mouwitz hävdar filosofen Immanuel Kant att matematik är vårt sätt att konstituera världen. Den 

är vårt sätt att förstå världen. Världen ter sig matematisk därför att vår uppfattningsförmåga har 

en sådan struktur.14 En del modern forskning säger att vi är förprogrammerade till att förstå värl-

den genom matematiken. Avståndet mellan det lilla barnets nyfikna erövrande av världen och 

matematikprofessorns lika nyfikna utforskande är kanske inte så stort.15

 

Historiskt sett har matematiken växt fram genom människor som laborativt har sysselsatt sig 

med att utforska den. I detta utforskande har misstag gjorts. Idag har vi en sparad version av 

lyckanden som på ett oklanderligt sätt framstår som den ”rena matematiken”. Det är inför denna 

matematik gemene man kan känna sig fördummad. En del av den matematik som idag lärs ut i år 

4-6 är dock matematik som våra stora matematiker hade problem med på 1500-, 1600- och 1700-

talet, exempelvis räkning med negativa tal. Pascal säger i sina Pensées att han inte förstår att folk 

inte fattar att noll minus fyra förblir noll. Ännu svårare hade man med division och multiplika-

tion av negativa tal.16

 

Under åren fram till idag har matematiken setts stå på logisk grund. I våra dagar menar man att 

matematiken trots bevis för att den inte är helt logisk, ändå och kanske just därför, är ett intres-

                                                 
13 Mouwitz (2006) s 109 
14 Mouwitz, Lars (2004) Bildning och matematik s. 20 
15 Mouwitz (2006) s 109 
16 Ibid s 117 
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sant område att utforska vidare. Matematikens ofullständighet gör ämnet mer mänskligt då det 

inbegriper såväl misstag som lyckanden.17 Mouwitz säger:  
 

Om matematiken ska kunna bli en del av vårt kulturarv och en självklar del i ett  

modernt bildningstänkande bör den nog med en viss ödmjukhet ställa in sig i ledet  

bland våra övriga kulturyttranden. En bra början kan vara att inte sopa igen  

spåren av sin egen historia.18  

 

Om nu matematiken kan ses som en av alla kulturyttringar som växt, och växer fram i samhället, 

blir den också en levande konstruktion tillika med all konst där kreativitet, mod, gissningar och 

intuition är en självklar del av densamme. En matematiker måste i förväg ha en känsla av vad det 

är hon ska bevisa. Om kunskapsproduktion inom matematik enbart sker på ett logiskt deduktivt 

sätt skulle matematikernas arbetssätt vara fullkomligt obegripligt.19

 

5.2 Tyst kunskap – att agera på känn 
Vi brottas med ett problem och finner nya vägar in i en ny praktik. Det blir här intressant att se 

på kunskapsprocessen. Frågan blir vad det är vi besitter när vi har en tro om det rätta sättet att 

handla?20

 

Tyst kunskap kan innebära att någon vet mer än hon kan redogöra för. Vissa menar att det finns 

kunskap som förblir tyst, medan andra tenderar att se det som om all kunskap har en tyst dimen-

sion. Det gör bland annat den engelska filosofen Michael Polanyi.21 Polanyi är inspirerad av ge-

staltningsteorin som söker efter mönster och helheter i upplevelser. Det innebär att vi kan uppfat-

ta mönster utan att lägga märke till detaljer. Han säger att tyst kunskap är som ledtrådar till en 

helhet. Det är Bernt Gustavsson som redogör för begreppet tyst kunskap i boken Kunskapsfiloso-

fi.22 Att sysselsättning som inkluderar problemlösning skulle innebära enkel tillämpning av ve-

tenskaplig kunskap i teknisk, rationell mening - först tänka, sedan göra – är inte tillräckligt för att 

förstå den praktiska kunskapens innebörd. Frågan är om det går att skilja det praktiska från det 

teoretiska.23 

 

                                                 
17 Mouwitz (2006) s 118 
18 Ibid.  
19 Ibid. s. 44 
20 Gustavsson, Bernt (2000) Kunskapsfilosofi, tre kunskapsformer i historisk belysning s. 140 
21 Född Mihály Polányi, 1891-1976 
22 Gustavsson, Bernt (2000) Kunskapsfilosofi, tre kunskapsformer i historisk belysning 
23 Ibid s. 114 ff 
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Tyst kunskap i Polanyis bemärkelse är knuten till alla former av sociala praktiker, inklusive ve-

tenskapliga verksamheter,24 därför räknas han till de tänkare som kallas för pragmatiker. John 

Dewey, en annan välkänd pragmatiker, har med sitt välkända uttryck, learning by doing påverkat 

skolväsendet i stor utsträckning under 1900-talet.25 Att se kunskap som medel för att lösa pro-

blem och vägleda oss i vårt handlande är pragmatismens kärna. Vi prövar oss fram, finner lös-

ningar under arbetets gång. Vi arbetar efter vana eller rutin men när det uppstår problem, eller 

när vi börjar tvivla på det vi gör inträder något nytt och vi blir tvungna att söka ny kunskap som 

vi lägger till vår bakgrundskunskap. Vi handlar enligt modellen: praktik, reflektion, teori, ny 

praktik26 Genom att tvivla och reflektera kan vi tillsynes finna makt över våra egna handlingar 

och nå fram till kunskap. Kunskap lutar härmed åt att vara både reflektion och erfarenhet, i hand-

ling på samma gång, 27 uppdelning mellan inre mentala handlingar och yttre fysiska handlingar 

ryms inte.28  

 

5.3 Fronesis - förmågan att möta konkreta situationer med lyhördhet och fantasi 
Både tyst kunskap och fronesis härrör från den kunskapstråd Aristoteles kallar techne. Techne 

har sin utgångspunkt i pragmatismen, i skapandet och tillverkningen. Medan episteme å andra 

sidan, tar sin utgångspunkt från Platon och den vetenskapliga utvecklingen. Skillnaden mellan 

dessa två kunskapsformer, episteme och techne kan också beskrivas som teori och praktik. Men 

det är som sagt svårt att renodla den ena från den andra. Praktik och teori hör ihop. Dessutom såg 

redan Aristoteles att det fanns två slags handlingar, två sorts praktiker, techne och fronesis, där 

fronesis kan ses som bland annat estetik/etik och techne som själva tillverkningen. Aristoteles 

uppehöll sig vid kunskapsformen fronesis, trots att han själv mestadels ägnade sig åt det teore-

tisk-vetenskapliga, såsom naturvetenskap, teologi, matematik och metafysik.29 Fronesis har ten-

derat att komma i bakgrunden i vår tid, fokuserad på vetenskap och teknik, på episteme och tech-

ne. 

 

För att komma åt det specifika med fronesis måste vi börja med en uppdelning mellan visdom 

och klokhet. Förnuft och vetande kallas det som säger något om oföränderliga saker där det goda 

eller dåliga mäts i termer som rätt eller fel. Tänkande och beräkningar å andra sidan säger något 

om sådant som kan förhålla sig annorlunda vid olika tillfällen. Det kallar vi för det produktiva 

                                                 
24 Gustavsson (2000)  s. 135 
25 Ibid s. 136 
26 Ibid. s. 138 
27 Ibid. s. 145 
28 Ibid. s. 152 
29 Ibid. s. 159 ff 
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tänkandet eller klokheten, vilken i sin tur innefattar fronesis. Om den klokheten säger Aristote-

les:  
Rådig i oinskränkt bemärkelse är den person som genom ett förnuftsresonemang  

kan finna ut den bästa av handlingar som står människan till buds.30  

 

Fronesis börjar i uppövandet av urskiljning, ett slags komplex känslighet för de framträdande 

dragen i en konkret situation. Praktisk klokhet (uppfinningsrikedom) fronesis, består alltså i för-

mågan att möta konkreta situationer med lyhördhet och fantasi. Den kunskapen innefattar en god 

uppfattning om de konkreta och komplexa detaljer som ingår i situationen. För att kunna göra en 

klok bedömning krävs ett slag av ”rådighet” också i att välja de handlingar som är de bästa i för-

hållande till den konkreta situationen.  Det som räknas är en flexibilitet, känslighet och en öp-

penhet.31  Inför uppgiften i matematik blir det avgörande vilket förhållningssätt man intar till den 

konkreta situationen, menar jag. 

 

Förnuftet är enligt aristotelikern inte skilt från känsla och fantasi. Dessutom har fantasin 

kopplingar till vad man kan kalla för förnimmelse. Fantasin ingår i vår förmåga att rikta upp-

märksamheten mot något konkret och specifikt, den ingår i vår förmåga att förnimma. Med ur-

skiljande förnimmelse söker vi efter att urskilja vissa särskilda enskildheter för en sak. Vi kopp-

lar samman närvarande föremål med frånvarande, vi fantiserar. Fantasi, förnimmelse, passion 

och känslor bidrar till att öka rationaliteten. Alla dessa förmågor kan utvecklas i samklang med 

varandra. På detta sätt finns det ingen motsättning mellan det kognitiva och det emotiva,32 vilket 

blir centralt i en lyckad lösning av ett precist problem i matematik. 

 

Gustavsson redogör för denna förening av det kognitiva och emotiva genom följande citat:  

 
En människa som besitter fronesis, odlar en emotionell öppenhet och lyhördhet när hon 

nalkas en ny situation. Hon finner vägledning till de lämpliga erkännandena i sitt passio-

nerade gensvar (emotivt), snarare än i det distanserade tänkandet (kognitivt) (…) God 

förnimmelse är att helt och fullt erkänna den praktiska situationens natur; hela personlig-

heten tar den för vad den är (…)33   

 

Det vi behöver är vad man kallar omdöme vilket är en förmåga som går utöver en viss typ av 

färdighet. Det handlar om att kunna dra slutsatser på ett riktigt sätt och att rätt använda det man 
                                                 
30 Gustavsson (2000) s. 171 
31  Ibid s. 190 
32  Ibid. 
33 Ibid. 
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vet. Denna förmåga innefattar ett visst ”sinne” som är svårt att sätta fingret på. Aristoteles be-

grepp för sinnesupplevelse förstår vi som estetisk kunskap. Estetisk kunskap kan liknas vid ett 

seende som är ett sätt att läsa, att se in i det som inte finns. Det styrs av förväntningar. Det gäller 

att inte drunkna i det faktiska utan att se de omkringliggande möjligheterna.34

 

5.4 Estetik – ett sätt att se 
Estetik kommer från det grekiska ordet aisthētiko´s, i sin tur bildat till ta aisthēta och betyder 

förnimmelse, varseblivning och läran om förnimmandet. Under den grekiska antiken var estetis-

ka frågor livligt diskuterade, till exempel i Aristoteles Poetiken.35

 

Agnes Nobel är barnpsykolog och docent i pedagogik. Hon är en erfaren föreläsare om konstens 

och humanioras roll inom olika ämnesområden och har tidigare utgivit flera böcker och artiklar i 

dessa frågor. I boken, Hur får kunskap liv,36 görs stora poänger av det estetiska synsättets 

kopplingar till skolan och den kunskap som genereras, eller borde genereras där. Alla ämnen har 

en estetisk dimension och det är på grund av att vi negligerar den som skolan för många upplevs 

meningslös. Musikprofessorn Jon-Roar Björkvold lyfter fram boken som ett viktigt inslag i den 

debatt som pågår om hur elever ska kunna se skolans innehåll som meningsfullt.  

 

Den kris som bland annat den naturvetenskapliga undervisningen känner av, världen över, har 

med synen på kunskap som massproducerad och massdistribuerad att göra.37 Vi tar idag in så 

stora mängder av information utanför utbildningsinstitutionerna att vi hamnar i en form av stress, 

som leder till avtrubbning av känslor, vilket i sin tur avspeglas i skolan. Elever förmår helt enkelt 

inte att finna meningsfullhet i de tillrättalagda pusselbitar kunskaper har reducerats till genom 

tiderna. De kunskaper och färdigheter som elever utvecklar bör ingå i en utveckling mot en per-

sonlig relation till kunskap och kunskapssökande.38  

 

Enligt Herbert Read39 saknar vi i industrisamhället normala estetiska upplevelser, allt som har 

med liv och känsla att göra.40 I utbildningssammanhang har det estetiska kommit att utgöra en 

särskild sekvens i form av pysselverkstad, istället för att utgöra stunder av koncentration, för-

                                                 
34 Gustavsson (2000) 213 ff 
35 Hermerén, Göran, Estetik, www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/artikel/164689  
36 Nobel, Agnes (2001) Hur får kunskap liv? : om konst och eget skapande i undervisning 
37 Ibid. s. 25 
38 Nobel (2001) s. 62 
39 Herbert Read (1893–1968) Engelsk poet och kritiker av litteratur och kont 
40 Nobel (2001) s. 56 
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djupning och reflektion av betydelse för en fullödig kunskap och förståelse.41 Ingenting finns i 

intellektet som inte först varit i känslan, heter det men Read menar att idag är det estetiska – eller 

det känsliga överhuvudtaget – viktigt att lyfta fram för psykologiska och pedagogiska definitio-

ner av intelligens. De är inte självklara för gemene man.42

 

Både intellekt och känsla befruktar varandra i en sund personlighet. Att skilja intellektet från 

känslan får konsekvenser för kunskapsutvecklingen. Nobel går så långt att hon ställer sig frågan 

om det överhuvudtaget går att förmedla kunskaper, uppnå ämnesmålen, om eleverna inte får en 

estetisk upplevelse av ämnet och uppgiften.  

 
En utpräglad teorietiker med hög förmåga att tillägna sig abstrakta framställningar har 

kanske i grunden en estetisk inställning till sitt ämne som ger honom förmågan att upple-

va syntes och förstå innebörden i begreppen i mer total och djup bemärkelse. Det kan 

vara denna hans inställning som också gör honom rustad och motiverad att förstå fram-

ställningar av mer utpräglat kognitivt och abstrakt slag.43  

 

Den amerikanske matematikern och filosofen David Hawkins öppnar upp för en förståelse av 

matematiken som estetisk i sin karaktär.  Han säger att man bör inrikta sig på att få barnen att 

uppleva vad han kallar, en estetisk dimension av matematiken. Han refererar till John Deweys 

arbete Art as experience44 och säger vidare att: 

 
Barn kan följa det mönster vi ger dem men inte som ett mönster eftersom det är vi som 

uppfattar det som det. De har ännu inte sett sambanden. Ingen har någonsin skrivit ner 

dem alla men de finns där likväl, alla dessa logiska samband som existerar bland alla 

idéerna inom det område vi är överens om ska kallas matematik. Det finns ingen linjär 

ordning bland dem. De hänger ihop i ett mycket komplicerat nätverk och man kan ta sig 

fram genom dem längs tusentals olika vägar, beroende på ens förståelse och beredskap 

för tillfället, vilket förråd med analogier och intressen man har.45  

 

Både Hawkins och den svenska matematikern, Tord Hall har beaktat den skillnad som det är 

mellan skolmatematiken och matematiken som allmän företeelse. Skillnaden består enligt Hall i 

benägenheten att se matematiken som konst.46  

 
                                                 
41 Nobel (2001) s. 59 
42 ibid. s. 63 
43 Ibid. 
44 Dewey, John (1980) Art as experience  
45  Hawkins, David ((1974)The informed Vision, i Nobell (2001) s. 128 
46 Nobel (2001) s. 128 
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Ursprungsinnebörden av ordet estetik är sinnesförnimmelse och perception. Ordet perception 

innefattar en dynamisk process där det vi registrerar formas tillsammans med det som är våra 

förutsättningar såsom intresse, kunskaper, erfarenheter och psykofysiskt tillstånd etc.47 Estetik 

som sinnesförnimmelse kan jämföras med ett annat begrepp som namngetts som metakognition.  

 

5.5 Metakognition – ett sätt att se sig själv och sina möjligheter/svårigheter 
Metakognition är en medvetenhet om, eller förståelse av, den kunskap man har. Det handlar så-

ledes om att vara medveten om sitt eget tänkande, hur man går till väga när man löser problem, 

fattar beslut, tolkar en text eller söker i sitt minne. Metakognition innebär förutom val av strate-

gier när man ställs inför problem, också att fortlöpande övervaka sitt tillvägagångssätt och kon-

trollera att man är på rätt väg. En sådan aktiv, medveten, planmässig och realitetsprövande håll-

ning står i motsats till de automatiserade handlings- och tankesekvenser eller rutiner som också 

ingår i våra kognitiva färdigheter. En metakognitiv hållning innebär att man fortlöpande kan frå-

ga sig: Vad håller jag på med? Hur gör jag det? Hur bra/dåligt går det? Hur skall jag gå vidare? 

Ofta kan man känna på sig om man vet eller inte vet något. I den ryske psykologen Lev Vygots-

kijs skrifter från 1930-talet finns (även om termen metakognition inte används) ingående analy-

ser av metakognitionens grundproblem: självreglering, kontroll och medveten styrning av tän-

kandet. En person som saknar metakognition kan inte föra ett inre resonemang, inte förklara hur 

man tänker och inte heller tvinga sig att tänka igenom något som man inte har lust med.48

 

Ann Ahlberg redogör i sin bok Att möta matematiska problem49  för ett intervjuschema angående 

problemlösningsprocessen i matematik. Läsning, analys, upptäckande, planering, implementa-

tion50 och verifikation är de huvudmoment som studerats. Det är i övergången mellan dessa om-

råden, som den metakognitiva förmågan avgör huruvida eleven förmår ta ställning till inriktning 

på sitt agerande i problemlösningsfasen. Vidare berättar Ahlberg att forskningen pekar mot att 

det viktigaste för inlärning i matematisk problemlösning är att eleverna lär sig att utnyttja olika 

strategier och tillägnar sig metakognitiva färdigheter i form av heuristiska tekniker.51   

 

Vissa forskare väljer att inräkna medvetandet i metakognition, medan andra beskriver metakog-

nition som mer omedvetna, automatiserade processer. Ingrid Pramling har i en publikation52 re-

                                                 
47 Sörbom, G (1974) Konst, värde och värdegemenskap, i Nobel (2001) s. 63 
48 Lundberg, Ingvar, Metakogniton, www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/artikel/254982 
49 Ahlberg, Ann (1992) Att möta matematiska problem, s 36 
50 Någonting satt i sitt sammanhang 
51 Ahlberg (1992) s 39  
52 Pramling, Ingrid (1987) Vad är metakognition? Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet s. 5 
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dogjort för begreppet metakognition och olika forskningsgrenar inom området. I publikationen 

beskriver hon bland annat hur John Flavell introducerade ett nytt vetenskapligt begrepp, meta-

minne, för snart fyra decennier sedan. Detta i sin tur ledde till ett helt nytt forskningsfält, som 

växt enormt. Den metakognitiva forskningen har dock tagit olika vägar, kognitivt och pedago-

giskt. En vanlig fråga som forskare inom denna domän ställer sig är om metakognition är medve-

ten eller ej.  

 

• Kognitiv förmåga har med förvärvandet och användandet av kunskap att göra. Varsebliv-

ning, föreställningsförmåga och tankeförmåga och omdömesförmåga blir komponenter-

na.  

 

• Metakognition å andra sidan är kognition om kognition. Det innebär att vi ställer oss frå-

gor som, hur tänker vi? Hur varseblir vi? Och hur föreställer vi oss olika saker? Hur skaf-

far vi oss kunskap?53 Att tänka på ”hur”-aspekterna blir metakognitionens essens54 

 

Vygotsky beskriver två faser i barnets kunskapsutveckling som blivit särskilt intressanta för ut-

vecklingspsykologer. Den första fasen karaktäriseras av att kunskaper är automatiserade och 

omedvetna. Den andra fasen innebär en gradvis ökning i medvetande om kunskapsbesittningen.  

Detta är med andra ord detsamma som den uppdelning i kognitiv och metakognitiv kunskap, 

eller i kunskap, och förståelse av kunskap.55  

 

Enligt Pramling genomförde Slife m.fl. (1985), ett test med barn i de lägre åldrarna i grundsko-

lan.56 Testet gick ut på att särskilja kognition från metakognition. Det de mätte var effekten av 

metakognitiva faktorer vid problemlösning i ämnet matematik.  Ena testgruppen hade matema-

tiksvårigheter medan den andra gruppen var normalpresterande. Resultatet av detta test visade att 

de elever som hade martematiksvårigheter var mindre skickliga i två former av metakognition 

med hänsyn till slaget av problem. a) Kunskap om kognition eller i detta fall, kunskap om sin 

problemlösningsförmåga, b) reglering av kognition eller i detta fall möjligheten att medvetet 

                                                 
53 För att kunna svara på detta måste vi själva vara medvetna om det och då blir alltid metakognition medveten. Min 
kommentar. 
54 Pramling (1987) s. 5 
55 Vygotsky l.s. (1978) Mind and Society: The development of higher psychological process. M Cole, V. John-
Steiner, Harvard University Press. i Pramling (1987) s. 6 
56 Sleif, B, Weiss, J. & Bell, T (1985) Separability of metacognition and cognition: Problem Solving in Learning 
Disable and Regulare Students. Journal of Educational Psychology. i Pramling (1987) s 45 
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observera sin problemlösningsförmåga. De saknade som sagt metakognitiv förmåga och kunde 

därför inte lösa uppgifterna.57  

 

Ur testet kunde man därvid särskilja kognition och metakognition. Den här undersökningen visar 

att det finns kopplingar mellan kognitiv förmåga och metakognition, men här säger man också 

att det är mer osäkert hur dessa kopplingar ser ut.58

 

Pramling redogör även för pedagogiska implikationer i form av en mall för ökandet av metakog-

nitiv förmåga. Elever bör: 

1. skriva inlärningsdagböcker som tvingar elever att byta fokus från intellektuell fakta (epis-

teme) till kognitiva processer. 

2. öppet diskutera val av strategier och tänkta delmål i problemlösningsfasen 

3. ges tillfälle för direkt feedback i form av redovisning inför grupp etc. 

4. bli hjälpta fram till egenkorrigering eller självbedömning.  Tillexempel med hjälpfrågor 

som: Tror du själv att det är rätt, i så fall varför?   

5. själva sammanfatta information för att därvid kunna ta ställning till vilken åtgärd som be-

höver vidtas.  

6. uppskatta sin egen förståelse och framför allt kunna identifiera från vilken källa bristen 

på förståelse härstammar. Exempelvis. Är det ett svårt ord eller är det en svår idé/uppgift? 

7. fortlöpande ställa sig frågor som: är detta begripligt, rimligt. Att återkoppla till ur-

sprungsproblemet eller frågeställningen.59 

 

Poängen blir att elever blir medvetna om hur de tänker och att det finns alternativa sätt att tänka 

om just detsamma.60 Som tidigare nämnts så ser forskare med olika ögon på begreppet metakog-

nition. En studie av Fitzimons och Bargh (2004) visar också att självreglering, eller metakogni-

tion, kan ske både omedvetet och medvetet.61  Mouwits säger att man mitt i ett skickligt utföran-

de kan bli medveten om vad man håller på med, och då komma av sig. Att var helt inne i ett 

skickligt förfarande är ett fenomen som man även kallar ”flow” eller ”fingertoppskänsla” vilket 

betyder; intuition och gissningar. 62 Då man är helt inne i sitt agerande skulle man kunna säga att 

man inte är medveten om detsamma.  

                                                 
57 Pramling (1987) s. 45 
58 Ibid. s. 46 
59 Ibid.  
60 Pramling (1987) s. 71 
61 Österholm, Magnus (2006) Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik s. 88 
62 Mouwitz (2006) s 44 
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5.6 Flowteorin - att vara ett med sig själv i handling 
Flow skulle kunna beskrivas som att metakognitiva processer automatiserats. Då problem upp-

står och rytmen störs av någon anledning i en pågående process, börjar personen i fråga tänka på 

sitt agerande. Plötsligt går allt fel eftersom man inte vet var i processen man befinner sig. Det 

finns många berättelser om idrottsmän som mitt i ett skickligt utförande, detta fenomen ”flow”, 

blir medvetna om vad de håller på med och då händer det katastrofala att man, exempelvis mis-

sar fotbollsmålet.63  

 

Den ungerskfödde amerikanske forskaren Mihály Csikszentmihályis, har i sin forskning myntat 

ett begrepp som vi känner till som flow. Flow kan ses som en förhöjd medvetandenivå, total fo-

kusering, peak experiences eller liknande. Deep flow i sin tur beskrivs som en rörelse eller ett 

flyt i sitt inre som utövare i en aktivitet kan känna.64

 
Att bli helt uppslukad av det man gör, att veta att man har kapaciteten och åtminstone för 

tillfället känner att man har kontroll och samtidigt kan känna tillfredsställelse, är med 

andra ord att uppleva flow.65  

 

Själva upplevelsen kommer genom ett deltagande i stället för åskådande. Flow kan med andra 

ord inte upplevas så länge man håller en distans till själva aktiviteten.66 Tone Saugstad, forskare 

från Danmark, gör denna uppdelning mellan att ”åskåda kunskap” och att ”deltaga i kunskap”. 

Hon ger oss ett konstruktivt bidrag, genom använda termer som åskådarkunskap och deltagar-

kunskap istället "Teori" och "praktik". De båda uttrycken visar att både teori och praktik innehål-

ler kunskap, men att denna kunskap består av olika former av kunskap, som inte nödvändigtvis 

är relationella eller jämförbara. I utbildningssammanhang åsyftar vi ofta att hitta fram till en ba-

lans mellan dessa medan Aristoteles såg att det fanns en distinkt skillnad emellan dem. Saugstad 

lyfter även hon Aristoteles inflytande på John Dewey's begreppet "learning by doing", och att 

Aristoteles term fronesis har utgjort en förförståelse för kunskap som fångar upp intuitiva, 

kroppsliga och erfarenhetsbaserade former av kunskap. Aristoteles uttrycker en bredare och mer 

belägen syn på lärande, menar hon.67  

 

 

                                                 
63 Mouwitz (2006) s 44 
64 Arnegård Johan (2006) Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola s. 20 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Saugstad Tone (2002) Educational Theory and Practice in an Aristotelian Perspective, Scandinavian Journal of 
Educational Research,Vol. 46, No. 4, 200,  s.274-289 
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Johan Arnegård har nyligen kommit med en avhandling i vilken han försöker sätta fingret på 

flowupplevelsen hos äventyrsportare, och kopplar sedan detta till skolan.68 I rapporten redogör 

han för Csikszentmihályis forskning kring flow, vilken från början varit att studera förhållandet 

mellan inre och yttre motivation. Csikszentmihályis menar att genom ett yttre belöningssystem 

såsom betyg i skolan eller lön vid arbete, maskerar vi en del viktiga problem. Han menar att då 

elever endast fokuserar på yttre belöningar i form av betyg missar de det centrala, att finna me-

ningsfullhet i det de gör. Flow sker inte under avslappnande eller lediga stunder utan uppkommer 

då vi med största ansträngning klarar svåra utmaningar. 69

 

Det första tecknet på flow är en ökad fokusering av uppmärksamheten på ett tydligt mål.70 Vi 

känner oss engagerade, koncentrerade och uppslukade. I detta skede förefaller det som om att 

alla tecken på oro eller andra omkringliggande faktorer försvinner. Detta ger en form av lycko-

rus, som blir själva anledningen till varför man vill tillbaka till situationen där man upplevde 

detta. Det är med andra ord själva görandet som blir poängen. 71

 

En optimal upplevelse förutsätter en fin avvägd balans mellan en utmaning eller svårighet och 

den färdighet eller förmåga att klara detta som en person besitter. Huruvida man är i flow beror 

helt och hållet på personens uppfattning av vad som är utmaningen och vari den egna förmågan 

består.72 Det är alltså en subjektiv bedömning som föreligger. 

 
                                                       UTMANING 

                                     fig 1. flowmodell73
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68 Arnegård (2006) Upplevelser och lärnade i äventyrssport och skola  
69 Arnegård (2006) s. 111 ff 
70 Detta är inte det samma som ett yttre mål i form av betyg, vilket kan maskera en äkta målfokusering 
71 Arnegård (2006) s. 113 
72 Ibid.  
73 Figuren är av Arnegård hämtad ur Jackson & Csikszentmihályis (1999) Flow and sports s. 37 
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I figuren ovan (figur 1) ser vi att flow ökar med ökad svårighetsgrad på problemet och med ökad 

egen förmåga. Hög färdighet tillsammans med liten utmaning leder till leda. Låg färdighet och 

låg utmaning leder till apati och sist ser vi att höga förväntningar, utmaningar och låg egen för-

måga leder till rädsla. Csikszentmihályis menar att: 

 

Som en följd av att vi tar oss an nya utmaningar så ökar våra färdigheter och i och med det så 

upptäcker vi nya sätt att använda vår färdighet på och då uppstår en dynamik. Denna dynamik 

förklarar varför flowaktiviteter leder till tillväxt och upptäckter, dvs. lärande. Den andra kompo-

nenten som också kanske är den mest tydliga komponenten i flowupplevelsen är att man blir ett 

med aktiviteten. Handling och uppmärksamhet smälter samman. Dualismen mellan handling och 

uppmärksamhet försvinner. För att flowtillståndet ska bestå kan man inte fokusera på själva 

uppmärksamheten. När uppmärksamheten blir delad så att man ser den så att säga ”utifrån” upp-

hör flow. Frågor som är vanliga i avslutandet eller i pauseringar av flow är: Vad gör jag här? 

Kommer jag verkligen att klara detta? När vi är i flow kommer nämligen inga sådana tankar upp 

i vårt medvetande. En tredje komponent i flowupplevelsen är klara tydliga mål och feedback. I 

en flowupplevelse stannar man inte upp för att reflektera över den feedback man får utan hand-

ling och återkoppling sker automatiskt. En fjärde komponent i flowupplevelsen är att man har 

fullt fokus på ett klart och tydligt avgränsat mål. Man blir tvungen att avgränsa uppmärksamhe-

ten, det är här och nu som gäller. Risker och faror får på det sättet utgöra en förutsättning för 

flow. En femte komponent är den kontroll utövaren känner över sitt handlande. Personen har 

ingen aktiv medvetenhet om kontroll men är helt enkelt inte oroad över möjligheten att inte ha 

kontroll. Efteråt kan personen i fråga ofta se att färdigheten motsvarat utmaningen. Denna reflek-

tion kan bli en viktig komponent i en positiv självbild. Man kan se detta som att istället för att 

medvetet ha kontroll, så litar man på sin förmåga att om man anstränger sig tillräckligt mycket, 

så att man får kontroll. Man litar på sin egen förmåga och upplevelsen blir en känsla av kraft, 

lugn och självförtroende. En sjätte komponent vilken är en följd av de fem tidigare, är att man i 

flowupplevelsen släpper tankarna på sig själv. Upptagenheten över självet släpper då man är i 

flow. När man blir ett med aktiviteten så släpper självupptagenheten. Det autoteliska74 självet 

omvandlar upplevelser som hotar att skapa entropi, dvs. oordning i sinnet, till flowupplevelser. 75  

 

Arnegårds avhandling visar på att det i skolans värld finns väldigt lite utrymme för elever att 

själva bestämma över sin situation. Det självvalda och självstyrda, har ju visat sig vara en förut-

                                                 
74 att vara ett mål i sig själv 
75 Arnegård (2006) s.177 ff 
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sättning för flowupplevelsen. Större manöverutrymme i skolan bidrar till större koncentration, 

menar han. Det handlar om att utöva aktiviteten för sin egen skull, det handlar om lärande.  

 

I och med ”flowansatsen” kan fokus flyttas till mer motiverande och upplevelsemässiga aspekter 

på lärande i skolan, istället för enbart på resultat.76  Det är en viktig poäng att de elever som har 

förmågan se till investeringsvärdet av skolan77 i kombination med att de har förmågan att kon-

centrera sig och uppskatta aktiviteternas egenvärde – uppleva flow – som är de allra mest fram-

gångsrika. En sådan förmåga blir en fullständigt suverän kombination för att både kunna få goda 

betyg och samtidigt uppleva skolan som meningsfull.78 De har därmed lättare att finna menings-

fullhet och i och med det en större förutsättning vad gäller flowupplevelse i de teoretiska ämne-

na.79 Detsamma gäller andra estetiska upplevelser utanför skolan. Människan strävar enligt Aris-

toteles efter eudaimonia, eller i dagligt tal lycka, välbefinnande eller ett fullödigt liv. Att vara 

eudaimon innebär enligt honom att äga förmågan att förverkliga våra inneboende möjligheter. 

Eudaimonia är en aktivitet där vi söker vårt högsta goda, vårt högsta mål för vilket allt annat är 

delmål.80  Kanske berör han här det vi idag kallar Flow? 

 

5.7 Kreativitet – modet att skapa 
Ordet kreativitet kommer från latinets cre´o, vilket betyder förmåga till nyskapande, till frigörel-

se från etablerade perspektiv. Flertalet studier inom området visar att kreativitet inte är synonymt 

med intelligens i vanlig bemärkelse. Kreativitet förbinds vanligen med värdefulla produkter på 

konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält.  

 

Psykologen J.P. Guilford introducerade på 1950- och 1960-talen tester på kreativitet och anam-

made i intelligensforskaren Alfred Binets efterföljd begreppen konvergent och divergent tänkan-

de. Det divergenta tänkandet – motsatsen till det konvergenta – innebär en förmåga att i problem-

lösningar välja vägar som avviker från de konventionella 

 

Forskningen inom området har expanderat starkt under senare decennier, bl.a. genom nya meto-

der för kartläggning av den kreativa processen. Vissa av de nya metoderna är "projektiva": man 

reducerar t.ex. steg för steg det yttre stödet för konventionella verklighetstolkningar och prövar 

därmed individens benägenhet att ersätta dessa tolkningar med egna alternativ.  
                                                 
76 Arnegård (2006) s.217 ff 
77  d.v.s. att de ser skolan som viktig och meningsfull 
78 Arnegård (2006) s.218 
79 Ibid. s.226 
80 Gustavsson (2000) s. 163 
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Ett populärt antagande att kreativa människor framför allt engagerar den högra hjärnhalvan har 

korrigerats av nya fynd som visar att de i högre grad än andra använder båda halvorna tillsam-

mans. En ny amerikansk tidskrift, Creativity Research Journal, har blivit ett vitalt forum för se-

riös forskning. Tyvärr florerar också åtskillig oseriös verksamhet inom området.81  

 

Kreativitet kan ses som att:  

 
Aktiveringen av ett ofullständigt mönster gör oss oroliga och vi måste på ett eller annat 

sätt uttrycka denna oro om vi ska kunna befria oss från spänningen. Driften eller impul-

sen att handla expressivt är det medel vi har att återupprätta jämvikten i vårt känslosy-

stem. Om vår expressiva handling kastar lite ljus eller bringar lite ny insikt i det ofull-

ständiga mönstret, känner vi tillfredställelse och framstår mer medvetna, som mer oss 

själva.82

 

När vi ser till de estetiska processerna, till kreativitet så talas det ofta om att allt skapande, har ett 

ursprung i en impuls. En impuls är ett tillfälligt kaostillstånd, en frågeställning som väcks, i form 

av en textuppgift i matteboken exempelvis. Malcom Ross har varit med och tagit fram en modell 

som namnges som den kreativa processen och den ser ut som nedan (figur 2): 

 

 
Förnimmelse, möte               Inre struktur             Impuls              Hypotes, medium                 Form 
med omgivningen 

 
                                                                                                                          Fig 2. Den kreativa processen83

 

I denna modell ser vi att vi kan handla utifrån 1) mötet med problemet, 2) leta efter en inre struk-

tur, en hågkomst av tidigare upplevelser, 3) agera i en impuls, riktat handlande, 4) ställa upp en 

hypotes, 5) presentera ett lösningsförslag. 84

 

Vi får inte vara rädda för känslan av kaos, eftersom den kaotiska kraften, är en förutsättning för 

den kreativa och spännande kraften, menar man.85 Kreativa människor vågar ta ”intellektuella 

risker”. De vågar sig på gissningar i problemsituation, de tänker ”djärvt” de har ett divergent 

tänkande. Vid så kallat konvergent tänkande följer man hellre invanda rutiner. Man uppfattar då 

                                                 
81 Smith, Gudmund, ,Kreativitet,  www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/artikel/231236?i_whole_article=true  
82 Braanaas, Nils (1985) Dramapedagogisk teori og historie, i Ross, Malcom (1978) The creative arts. s 53 
83 Ross, Malcom (1978) The creative arts, i Paulsen, Britt (1994) Estetik I förskolans. 93 
84 Modellen anpassad till matematikundervisningen 
85 Jernström, Elisbeth, Lindberg, Siw (1995) Musiklust s 24 
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matematik som ett formellt regelsystem där det gäller att manipulera med siffror och symboler. 

Man litar på formler och ”mönster” och vill så fort som möjligt nå fram till rätt svar så som det 

står i facit. Om kunskapsinhämtandet inte går ut på att förstå, hamnar eleven lätt vid sidan av 

kunskapsområdets kärna. Istället ägnas tid åt att ”göra rätt”. Här grundläggs en bristande tilltro 

till den egna förmågan att tänka och reflektera.86   

 

Kreativitet är i första hand en process som hjälper människan till tillväxt och utveckling. Att leva 

kreativt är att leva optimalt i förhållande till förutsättningarna. Verklig kreativitet råder då det 

uppstår ny kunskap som inte logiskt kan härledas ur gammal kunskap. Om detta stämmer så bor-

de eleverna i mycket större utsträckning jobba med egna kreativa arbetssätt istället för att ägna 

sig åt att lösa uppgifter efter en färdig mall i form av en typuppgift i början av varje kapitel i ma-

tematikboken.87

 

Björn Sandgren tar i sin avhandling Kreativ utveckling upp begreppet kreativitet, och subjektets 

centrala roll, som viktiga inslag i en aktiv kunskapsprocess. Han tar sin utgångspunkt i Jean Pia-

gets kunskapsteoretiska system och menar att kreativitet inte är en avgränsad produkt utan utgör 

den centrala kvalitén i den process vi kallar kognitiv utveckling. Sandgren menar att det finns en 

överensstämmelse mellan själva problemsituationen individen möter i undervisningen och hans 

upplevelse av den. Detta är det fundamentala i en kreativ kunskapstillväxt. 88     

 

5.8 Avslut 
Läroplansförfattare och läromedelskonstruktörer synes fortfarande utgå från att den lärande indi-

viden i, kanske i en förenklad positivistisk anda, ses som ett kärl som man med rätt medel ska 

fylla på ett objektivt sätt. Eleven betraktas fortfarande som objekt för den ibland heltäckande och 

i förväg programmerade läroplanen och läromedlens olika komponenter. Men viktigt för känslan 

av sammanhang är enligt många forskare just att den egna mentala och/eller fysiska aktiviteten i 

den egna verksamheten, problemlösning eller skapande av konst såväl som andra mer estetiskt 

präglade aktiviteter tillgodoser grundläggande behov av att känna kraft och glädje i tillvaron. 

Men i den undervisning eleverna förväntas delta i ges mycket lite utrymme för egna uttryck och 

självförverkligande.89 Frågor om hur vetenskap och konst kan komplettera varandra hänger 

samman med de problem skolan idag har med att fånga elevernas intresse. Kanske finns det en 
                                                 
86 A J Cropley (1973) Skapande begåvning s. 60 
87 Gudrun Malmer (2000) Kreativ Matematik s. 7 
88 Sandgren, Björn (1974) Kreativ utveckling : en empirisk studie av kognitiv utveckling samt en kritisk analys av 
intelligensbegreppet s. 15 
89 Nobel (2001) s 66 ff 
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estetisk dimension av varje ämne som det inte lämnas utrymme för. Kanske är det saknaden av 

den dimensionen som gör kunskapsstoffet dött, livlöst och utan mening för människorna, men 

även svårförståligt och svårt att ta ställning till? Att ge kunskapen liv idag kanske är svårast för 

de naturvetenskapliga ämnena som under lång tid gått mot allt större abstraktion, faktakompri-

mering och svårtillgänglighet.90 Kanske är matematiken det skolämne som minst förknippas med 

estetiska såväl som sociala och affektiva komponenter trots att yrkesmatematikern ofta talar om 

detta.91 Morris Kline har uttalat sig om den västerländska matematiken såsom en metodsamling, 

skild från sin djupa intellektuella förankring. I förordet till sin bok Matematiken i den väster-

ländska kulturen säger han att metoderna i vår matematik har lika lite med matematiken att göra 

som skellettbenens namn har med en levande människa att göra. Han visar med den boken på att 

matematiken är en levande konstruktion med estetiska upplevelser, så som den i tidigare historia 

också framställts. Matematiken är inte något dött mekaniskt verktyg utan en levande tankebygg-

nad, säger han.92

 
 

6 Metod för den empiriska studien 
I den empiriska delen av studien, som mest är att likna vid en pilotstudie, försöker jag fånga ele-

vers inre verklighet av sitt problemlösande, hur de ser processen och hur de upplever den. I 

grounded theory analyserar man inte personer utan händelser.93 Här är det elevernas kommenta-

rer jag analyserar och inte eleverna. Jag har inte utgått från tidigare termer och begrepp utan ska-

par egna utifrån de intervjusvar jag får i studien men dessa begrepp kopplar jag sedan till befint-

liga. En klassisk GT är en strukturerad forskningsmetod utan detaljregler för att inte hämma 

forskarens kreativitet. Metoden har dock tydliga ramar för datainsamling, analys och beskrivning 

av resultaten. De första stegen av GT liknar kvalitativa forskningsansatser som fenomenologi, 

hermeneutik eller innehållsanalys. Man börjar med att koda data från intervjuer eller observatio-

ner rad för rad. Helst ska begrepp associera till ett problem och sättet på vilket man löser det. 

Detta kallas öppen kodning.94  

 

De sammanfattande begreppen jämförs sedan med varandra, och efter hand minimeras antalet 

begrepp, men även nya genereras. Man försöker alltså finna återkommande latenta mönster i 

                                                 
90 Nobel (2001) s. 106 ff 
91 Ibid s. 126 
92 Kline, Morris (1968) Matematiken i den västerländska kulturen, förordet 
93 Thulesius m.fl. Läkartidningen 2004; 101:3006-3010 
94 Ibid. 
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data. I en GT genereras teori utifrån det insamlade materialet, 95 varför det även underförstått är 

av betydelse hur begrepp används och bildas. Man skiljer på sensitiva begrepp och definitiva, där 

de sensitiva begreppen är begrepp, som mer tillhandahåller en referensram och på det viset blir 

vägledande då det gäller att ta sig an empiriskt material.96 Det är sådana begrepp jag önskar finna 

genom elevers specifika sätt att beskriva sina egna lösningsstrategier i matematik. Jag försöker 

genom intervjuer fånga insidan av elevers upplevelser och erfarenheter, deras inre verklighet, 

subjektivt. Emotionalism kallas en sådan inriktning inom kvalitativ forskning.97  

 

6.1 Avgränsning 
Jag lägger inte vikten på elevers egentliga matematikkunskaper, utan på hur de med egna ord 

beskriver sin tolkning av lösandet av matematikuppgifter. Jag har vad man kan kalla ett metama-

tematiskt perspektiv på studien. 

 

6.2 Urval 
Jag har intervjuat elever som jag kommit i kontakt med under den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen. Jag fick hjälp av min vägledare att välja ut elever som hade lätt för att uttrycka 

sig. De eleverna liknade inte varandra kunskapsmässigt, vilket jag såg som positivt. Samtliga 

elever går i år 8 i en relativt stor, kommunal grundskola i Östergötland. 

 

6.3 Trovärdighet och äkthet  
I kvalitativa studier kan begrepp som reliabilitet och validitet verka opassande. Istället finns al-

ternativa sätt att försäkra sig om studiens kvalitéer. Andra begrepp som används är; tillförlitlig-

het, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att konfirmera och äkthet.98 Ett sätt att ”bekräfta” 

studien kan också vara att ägna sig åt triangulering eller aktionsforskning Vid triangulering an-

vände man olika metoder för att återknyta med ”verkligheten”.99 (Vilket skulle vara intressant att 

göra i en senare empiri i form av enkät, se förslag på fortsatt forskning.) 

 

Skulle jag ändå beröra begreppen validitet och reliabilitet skulle det i min studie innebära att 

validiteten försäkras av att de frågor jag formulerat för intervjun, verkligen är frågor som ”mä-

ter” det studien är tänkt att ”mäta”. Vad beträffar reliabiliteten eller tillförlitligheten i min studie 

                                                 
95 Patel, Runa, Davidsson, Bo, (2003), Forskningsmetodikens grunder, s. 32 
96 Bryman, Alan, ( 2002)  Samhällsvetenskapliga metoder  s.255 
97 Ibid. s. 250 
98 Bryman ( 2002)   s. 258 
99 Ibid s. 260 
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kan sägas att jag var mycket noga med att korrekt återge elevernas kommentarer och citera dem 

så exakt som möjligt.100  

 

6.4 Datainsamling och genomförande 
Studien bygger på två olika intervjutillfällen då jag intervjuat elever två och två. Sammanlagt har 

fyra elever kommit till tals. Intervjuerna är semistrukturerade101 vilket innebär att informanterna 

fick prata om det de ansåg låg inom ramen för den aktuella frågan. Intervjufrågorna (se bilaga 1) 

är utformade så att svaren ska syfta mot ett koncist och innehållsrikt svar, utan att för den skull 

vara ledande. Samma frågor användes vid båda intervjutillfällena.  

 

Frågorna är inspirerade av en tidigare studie i textilslöjden då jag lät några elever skapa egna 

plagg utifrån egen design och därtill skapa eget mönster. Frågorna var här tänkta att användas 

både i slöjden och i matematiken, men visade sig inte fungera alls i den styrda textilslöjdsunder-

visningen varför jag lät studien enbart handla om skapande matematik.  

 

Inledningsvis ombads eleverna att reflektera över ord. Dessa ord (se bilaga 1) var, lust – plikt, 

fingertoppskänsla – stress, ord som förknippas med problemlösning, detta för att få en ingång in i 

intervjun. Intervjuerna spelades in med en bandspelare. De tog cirka 40 minuter per elevpar. 

Dessa transkriberades sedan. Jag hade ögonkontakt med informanterna, och vi satt så att ett ge-

nuint samtal kunde komma till stånd. Att de fick komma till tals i par ökade deras möjlighet till 

egna ställningstagande och eget reflekterande kring frågorna. 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 
Informanterna fick reda på att intervjun var frivillig och att sekretessen innebar att deras namn 

eller namn på skola, inte skulle nämnas i studien. De fick också veta att det de sa inte hade med 

deras bedömning i ämnet att göra. De hade rätt att avbryta intervjun om de så skulle önska. Vid 

transkribering användes inga namn.102 De transkriberade texterna finns kvar hos mig fram t o m 

09-09-01. 

 

                                                 
100 Bryman (2002) s. 257 
101 Ibid s 302 
102 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
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6.6 Bearbetning 
Jag började med att lyssna igenom intervjuerna för att försäkra mig om att allt var som det skulle 

och att allt hade kommit med på bandet. Sedan skrev jag ner det som sades och valde olika färg 

på texten för de olika eleverna. Jag sparade detta för att ha att jämföra med, men sedan valde jag 

svart färg på samtliga svar och samlade alla svar på samma fråga under varandra, för att sedan 

analysera svaren och inte eleven. Jag tyckte det var en förutsättning eftersom informanterna var 

så få och för att jag annars skulle personifiera deras svar för mycket, och lägga in egna tolkning-

ar. Vissa informanter hamnade på så sätt i flera kategorier, i min analys senare. Då endast fyra 

elever kommit till tals, kan det vara viktigt att poängtera att det material jag fått in varit mycket 

omfattande och att jag vid transkribering totalt fick sju sidor elevkommentarer. Ur dessa kom-

mentarer har jag sedan skapat de termer och begrepp studien resulterat i och som senare kommer 

att benämnas som en osynlig väg, den rationella bildbanken och emotioner som kunskapsväg. 

 

Vid själva analysen markerade jag stödord i kanten för att se företeelser och uppfattningar som 

utkristalliserade sig ur intervjusvaren. Jag delade först in intervjusvaren i svar som pekade mot 

upplevelsen av förfarandet och i svar som pekade mot beskrivning av det, eftersom jag trodde att 

en sådan uppdelning skulle gynna analysen, men under dessa två block fann jag tre underkatego-

rier per block, som jag senare sammanförde till tre nivåer av ”problemlösningsförmåga”. Dessa 

tre nivåer återfanns under båda blocken, varför jag inte ansåg att det hade gjort studien mer rele-

vant om jag tagit med alla sex underkategorierna. Då hade studien istället upplevts som mindre 

överskådligt.  

 

Det jag gör är att hantera och sortera elevsvar för att sedan då jag presenterar resultatet säga: 

elever i den kategorin och inte: elevsvar i den kategorin. Eleverna benämns även slumpvis som 

hon eller han, också detta för att göra texten mer lättläst.  

 

7 Resultat och analys av den empiriska studien 
Här utgår jag ifrån min andra frågeställning; På vilket sätt beskriver elever sina lösningsstrategier 

i matematik, som skapande förmåga? Vid bearbetningen av intervjusvaren uppdagades tre kate-

gorier som tre nivåer av problemlösningsförmåga, eller skapandeförmåga. Progression i de olika 

kategorierna består i: 

 

a)  FAKTA b)  METOD / STRUKTUR c) RESURS/FLYT 
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De tre kategorierna beskrivs i analysen av empirin som 

 

a) Sökandet efter ”rätt” väg 

Hög grad av efterhärmning, låg skapandeförmåga 

b) Den rationella bildbanken 

Bitvis efterhärmning, bitvis skapandeförmåga 

c) Emotioner som kunskapsväg 

Låg grad av efterhärmning, hög skapandeförmåga 

 

7.1 Sökandet efter ”rätt” väg  
Hög grad av efterhärmning, låg skapandeförmåga 
Elever som hamnade under den här kategorin visade på en bristfällig förmåga att se sig själv i 

kunskapsproduktionen, i skapandet av lösningar på matematikuppgifter. Elever som represente-

ras här provar inte nya sätt att lösa uppgifterna. Om de får rätt svar vet de inte varför. De följer 

ett typexempel i boken och känner ofta en håglöshet under de stunder de är lämnade åt sig själva 

vid lösandet av matematikuppgifter. De känner också ofta en oro över att vara ”fel ute”, de age-

rar på ”måfå”. De kan beskriva detta som att de är i ”kaos utan utväg”. Dessa elever har låg ska-

pande förmåga. 

 

En elev försökte genom stor tankemöda att finna en framkomlig väg utifrån tidigare provade 

”uträkningar”. Denne säger: 

 
Om jag kommer på en uträkning som jag gjort tidigare, så känner jag mig säker, men an-

nars så är jag inte så säker om jag måste tänka jätte, jätte mycket. 

 

Denne säger även att det är själva exempelförklaringen i boken hon använder sig av. Eleven be-

skriver också det som om hon inte alltid har den egna drivkraften utan är beroende av hjälp ifrån 

läraren. Hon säger; 

 
Det kan kännas jobbigt att behöva en massa hjälp. I boken finns det en förklaring, om 

man kommer till en ny grej man ska göra, ett exempel på ett tal. Om jag inte fattar den, 

så ber jag om hjälp med den, att jag kan fortsätta med resten av talen själv. 

 

Det visade sig att elever inte alltid vet vad det är som avgör om de lyckas att lösa problem. På 

frågan om det svarar en elev att: 
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Jag kan det bara, jag vet inte varför.  

 

Efter en provräkning upplever en elev under denna kategori ovisshet och ängslan. 
 

Men sen när man har gjort klart då oj då kan man bli orolig och tänka, oj tänk om jag 

gjorde fel? Eller om man  pratar med en kompis som gjorde på ett annat sätt.  

 

Elevsvar i denna kategori utgick från en viss ”ordnad bas” för lösning på matematikuppgifter i 

form av ett typexempel att efterhärma. De ser inte kaos som utgångsläge. De har inte förmågan 

att utgå ifrån en impuls och agera framåt. De har låg skapande förmåga. 

 

7.2 Den rationella bildbanken  
Bitvis efterhärmning, bitvis skapandeförmåga 
Elever som hade en bildbank att använda sig av som en ”bukett” metoder, delade gärna med sig 

av sina kunskaper till sina kompisar. De eleverna såg på kunskap som något man erövrade. En 

elev beskrev också hur han ökade sina ”skills” (färdigheter) genom att försöka sig på uppgifter 

som egentligen var för svåra för honom.. Dessa elever kände ingen oro under processen men 

beskrev den som ”pliktfylld”. Elever i denna kategori provar sig fram i lösningsprocessen. De 

kartlägger fakta och ser sina kunskaper som ett register med inre bilder eller modeller. De visar 

att de kan hantera dessa bilder och de hade förmågan att ”bygga upp” nya bilder eller modeller 

genom att ”ta den svåra vägen”, d.v.s. genom att sakta ned farten och gå tillbaka till grunderna. 

De använder sig av ett eget sätt, en form av förenkling av de egentliga metoderna som presente-

ras i boken. Här finns elever som planerar för tidsåtgång samt för hur mycket resurser en uppgift 

kräver elever visar på egen drivkraft och de samlar på sig kunskaper som ”skills”.103 De ser pro-

gression som ökad självtillit. De efterhärmar till en del men använder grundkunskaperna på ett 

eget förenklat sätt. De har viss skapande förmåga. 

 

En elev under denna kategori säger att om han inte har ”bilder” så att det räcker, så måste han 

”gå den svåra vägen” vilket han menar innebär att han måste ”ta de små stegen” så som han lärt 

sig i övningsexemplen. 

 

                                                 
103 är en term från datorspel med innebörden ”rustad” från engelska ordet, färdighet 
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Jag känner att man kan göra på olika sätt alltså. Man behöver inte göra som det står i bo-

ken och så där, utan man kan ju bara göra det som är lättast. Man gör det så fort som 

möjligt. Man försöker få det överstökat. Då kanske man kör en lite enklare väg. Det finns 

ju det, men ibland måste man kanske köra den svårare, så här att man har kunnat tidiga-

re, tidigare kunskaper. 

 

En elev använde ord som ”flashlights” för sin beskrivning av sina inre bilder. 
 

Även om det är svåra tal så brukar man korta ner det så mycket som det går nästan, fast 

inte för kort. Mitt minne är bra. Jaa, jag får så här bilder, flashlights. ¨ 

 

.  

Vad som också kännetecknar dessa elevers förfarande i problemlösningsprocessen såsom de 

själva beskriver det är att de använder ”lagom mängd resurser” för ändamålet. En elev säger: 
 

Det är inte så ofta jag får så svåra tal så att jag måste använda allt jag kan, typ så. 

 

En annan elev visar på progression i sitt agerande och är medveten om att misslyckanden kan 

leda till större färdighet.  

 
Nej jag tycker mest det är bara kul, fast om man misslyckas så är det tråkigt. Men det är 

inte så mycket att göra åt det, Man gör ju sitt bästa helt enkelt. Jupp, Fast sen gör man ju 

bättre nästa gång. Jaa, man får tillexempel mera skills liksom. Om man tillexempel ska 

göra om en grej, då gör man det ju lite mera utförligt. 

 

Elever här visar inte heller på någon oro för misslyckanden. Utan agerar framåt efter bästa för-

måga eller av plikt som eleven nedan visar på. 

 
Jag känner så här att först så kollar man igenom och kollar hur mycket det är och så där 

och sen hur mycket tid man har tänkt att lägga ner på det. Och sen tänker jag det här 

måste göras så det är väl mer plikt då så. För jag känner ingen lust att göra nån uppgift, 

för jag gillar inte det där. 

 

Eleven visar på en form av rationalitet och plikt. Han har en egen drivkraft och ser misslyckan-

den som ny utmaning. Elever under denna kategori försöker framåt efter bästa förmåga: 
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Om jag inte kan vg och mvg så skriver jag i alla fall. Jag själv känner väl av att ja det här 

var en seger, Om jag får fyra poäng från vg, så känner jag att det här är en seger, det här 

är vg. Jag försöker och gör mitt bästa. 

 

Eleven har viss skapande förmåga, då denne försöker sig på uppgifter som egentligen var för 

svåra. 

 

7.3 Emotioner som kunskapsväg  
Låg grad av efterhärmning, hög skapandeförmåga 

Elever som problematiserade sitt handlande och använde egna sätt i problemlösandet visade ing-

en oro för den kaotiska kraften, utan hade tidigare lyckanden som drivkraft. Elever i denna kate-

gori utgår från en impuls i sitt handlande. De har ingen tydlig ”bildbank” och agerar heller inte så 

tydlig, utan deras handlande vilade mest på känslomässiga antaganden i form av ett gott självför-

troende kopplat till en djupförståelse. Dessa elever har vad man kan kalla ”fingertoppskänsla”, 

eller ”flow”. Elever som hamnar under denna kategori har hög skapande förmåga. 

 

En elev säger: 
Det är därför jag gillar att få den där känslan när man gör prov och uppgifter och så. För 

då känner man, sen behöver det ju inte alltid va rätt, men oftast så får man rätt när man 

får den där känslan att det har gått bra liksom. 

 

Vad gäller ”inre bilder” beskriver elever under denna kategori det som intuition, och säger: 

 
Det gjorde jag i lågstadiet och mellanstadiet, men nu kan jag det, alltså så där inlärt, så 

där som intuition, så jag behöver inte rita bilderna. 

 

En elev visar på självsäkerhet och vågar använda egna sätt. 

 
Jag har nog mitt eget sätt, alltså hur jag gör, och så använder jag det. Jag ändrar inte för 

då kan det bli fel. För att jag blandar ihop olika. Ofta är det så att jag gör, känns det som i 

alla fall, att jag gör annorlunda mot vad andra gör. Jag vet inte varför, men jag hittar 

mina egna sätt att räkna och då använder jag dom. Och ibland är det bra och ibland är det 

dåligt. Det kan ta längre tid eller inte. 

 

Tydligen visar elever under denna kategori på ett självförtroende som tillåter att svaret blir fel. 

Förståelsen prioriteras. En elev säger: 
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Asså, jag tycker att det är roligt när det blir svårare och att det är kul om man kan lista ut 

talet själv utan att behöva en massa hjälp.  

 

Samma elev säger sig inte alltid vara medveten om sitt agerande. Denna går tillbaka och befäster 

de kunskaper som redan verkar ha automatiserats, förkroppsligats. 

 
Jag kollar ibland varför jag fick rätt svar, men det är om jag inte känner mig säker på 

varför jag fick rätt. Att jag kanske inte riktigt förstod hur jag gjorde och så. Då brukar jag 

kolla så jag verkligen förstår. Ibland förstår jag inte vad jag gör, och då blir det rätt och 

då vill jag veta vad det är jag har gjort egentligen. 

 

Denne elev ser inte ängslan, eller kaos, som ett problem utan som ett utgångsläge för problem-

lösning. Hon säger: 

 
Om det är en svår fråga, även jag tycker att det är svårt ibland. Asså jag kan va lite äng-

lig eller vad man ska säga, att det inte går. Det kan jag va. Det kan jag va på lätta frågor 

också. Att man blir det men sen när man har gjort det då känns det ofta som att man har 

klarat det. Ibland så tror jag att jag har klarat det fast jag har inte gjort det. Det kan ju va 

så att det känns som att det gick jättebra. Då, oj, då, jag hade helt fel. Så kan det va. Men 

då har man inte riktigt kanske förstått vad det är man frågar efter. 

 

Men ibland är eleven mycket väl medveten om resultatet av uppgiften. Det beror på känslan. 
 

Jag vet hela tiden om det kommer att gå bra eller inte, kan man säga. 

 

Detta visar på att hon inte är så säker som hon själv beskriver det. En annan elev säger att 

självförtroendet växer av ett gott slutresultat  

 
Man blir bara nöjd, glad inombords. Man känner sig lite mera skillad104 liksom. Man kan 

skryta lite med sitt resultat, ja, jag fick alla rätt. Man bygger upp ett självförtroende för 

varje uppgift man får. Det här klarar jag, det här sätter jag liksom.  

 

De elever som vågade sig på gissningar och hittade egna sätt att agera i lösandet av matematik-

uppgifter, fortsatte även om de för tillfället upplevde ”kaos” i tanken. De hade drivkraft framåt, 

vilket ledde dem in i metakognitiva färdigheter.  Vissa hamnade även i en flow-liknande process. 

Dessa elever visar på hög skapande förmåga och låg grad av efterhärmning.   

 
                                                 
104 ”Skillad” är en term från datorspel med innebörden ”rustad” från engelska ordet, färdighet 
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8 Diskussion  
Jag har delat in min studie i två olika delar. I den första diskuterar jag min metod och i den andra 

diskuterar jag det resultat studien har visat på, där kommer jag även ge förslag till fortsatt forsk-

ning. 

8.1 Metoddiskussion  
Jag har tidigare gjort en deltagande intervju i grundskolans textilslöjd. Den intervjun låg till 

grund för utformandet av intervjufrågor här. Frågorna användes sedan både i textilslöjden och i 

matematiken på denna skola. Det visade sig dock att intervjun inte gav någonting i denna textil-

slöjdsundervisning som var väldigt styrd, men att frågorna fungerade bra i matematikundervis-

ningen. Detta är ett resultat i sig då jag vill påstå att styrd slöjdundervisning kan vara lika oeste-

tisk som styrd matematikundervisning. Ett annat försök jag gjort var att låta elever skriva ner 

sina reflektioner vid en mindre provräkning i matematik kopplat till en formativ bedömnings-

matris för att få syn på skapande aspekter av problemlösning. Detta gav inte något större under-

lag på grund av elevernas ovan att skriva reflektioner. Jag ser det därför som mycket värdefullt 

att jag fick tillgång till informanternas beskrivningar av sitt förfarande i denna studie.   

 

Jag hade kunnat välja andra synsätt, exempelvis ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket är en 

ontologisk ståndpunkt som innebär att socialt samspel frambringar företeelser som revideras hela 

tiden,105 i min studie. Då borde jag mer inrikta intervjuguiden mot att fånga samspel mellan olika 

aktörer. Då skulle jag se helt andra saker och fokus på studien ändras. Med en sådan ingång skul-

le teorier rörande sociokulturella aspekter av samspel komma till tals.106 Jag är här inte intresse-

rad av att titta på samspel mellan elever eller lärare/elev, utan undersöker här elevers inre moti-

vation och deras inre verktyg i bearbetningsfasen av problemlösning i skolmatematiken.  

 

Med en fenomenografisk ansats, skulle det dessutom innebära att jag tittar på fenomen exempel-

vis under en tidsperiod och efter det studera det utfallsrum studien genererade. Vid den kvalitati-

va analysen skulle jag försöka finna olika kategorier att beskriva ett fenomen, här i mitt fall, pro-

blemlösning. Jag skulle i så fall vara intresserad av elevers uppfattningar om problemlösning i ett 

s.k. andra ordningens perspektiv, vilket jag inte är. Jag är intresserad av hur elever själva beskri-

ver sitt agerande i problemlösningsprocessen och vilka ord och begrepp de tar till för att tydlig-

göra den för mig.107  

 
                                                 
105 Bryman (2002) s.33 
106 Säljö, Roger, (2000) Lärande i praktiken, s. 120 ff 
107 Larsson, Staffan (1986), Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi   
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Vid båda tillvägagångssätten ägnar jag mig åt empirisk induktiv analys, det vill säga; jag utgår 

från materialet vid min analys.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

När jag inledde denna studie hade jag en personlig uppfattning om vad skapande förmåga i ma-

tematik kunde innebära. Men jag saknade begrepp och verktyg för att redogöra för den. När jag 

läste i läroplanen om matematiken som skapande och gestaltande ämne, väcktes frågor om hur 

denna skapande ansats ter sig ute i våra skolor och hur man i litteraturen beskriver den. Jag har 

utgått från två frågor.  

 

1. Vad är skapande förmåga i matematik? 

2. På vilket sätt beskriver elever sina lösningsstrategier i matematik, som skapande förmåga? 

 

Jag kommer härefter att diskutera det resultat min studie visat på, och gör det utifrån de rubriker 

empirin genererat. Båda frågorna får svar under varje enskild rubrik.  

 

a) Efterhärmning, Episteme, Techne, Kognition 

Elever som hamnade i den första kategorin utgick ifrån fakta eller episteme, som Aristoteles kal-

lade den,108 i sina angreppssätt av matematisk problemlösning. De kunde lösa uppgifter, men på 

ett osjälvständigt sätt. De kunde inte få ordning på de pusselbitar kunskapen för dem bestod i.109 

De visade på kognitiva färdigheter men saknade uppenbarligen metakognitiva. Ahlberg säger att 

det är i övergången mellan läsning och analys, planering, upptäckande och implementation som 

den metakognitiva förmågan avgör huruvida elever förmår komma vidare i problemlösningsfa-

sen110. Även Slife m.fl. gjorde som vi såg ett test som visade på samma resultat.111  

 

Elever här prövade sig inte fram i problemlösningen. Precis som Gustavsson säger, så fungerar 

inte alltid en rationell process – först tänka – sedan göra. Teori och praktik följer inte per auto-

matik efter varandra.112 De måste hitta fram till varandra så som konsten finner vägar genom 

kreativitet, intuition och gissningar, det faktum som Mouwitz lyfter inledningsvis i denna stu-

                                                 
108 Gustavsson (2000) s. 159 ff 
109 Nobel, Agnes (2001) s.62 
110 Ahlberg (1992) s 39 
111 Pramling (1987) s. 46 
112 Gustavsson (2000) s. 114 ff 
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die.113 Han säger att skolmatematiken har blivit något annat än den tidigare var, den har blivit 

oestetisk.114 Även Den svenske matematikern Tord Hall säger att det som kommit att utgöra 

skillnaden mellan skolmatematiken och den ursprungliga matematiken är att den saknar 

kopplingar till konsten.115 Detta får följder för de elever som inte själva förmår lyfta matemati-

ken ur dess stereotypa form, vill jag hävda. 

 

Nobel går så långt att hon säger att det inte gå att till fullo tillägna sig kunskaper utan en estetisk 

upplevelse av ämnet. Man behöver kunna uppleva syntes och förstå begreppen i en mer djup 

bemärkelse säger hon. Hon säger att intellekt och känsla måste befrukta varandra.116 Elever i 

denna kategori upplevde ängslan och visade brist på självtillit. Denna oroade sig för att inte ha 

gjort ”rätt” och använde andra elever som facit. Dessa hade inte gjort kunskapen till sin egen och 

jag håller med Nobel då hon säger att all kunskap bör utgöra ett steg mot en personlig utveck-

ling.117  

 

Tone Saugard har gett oss ett värdefullt bidrag genom begreppen, deltagarkunskap och åskådar-

kunskap. De begreppen visar att personligt engagemang var avgörande för en ”lyckad prak-

tik”.118  De elever som hade tendenser att aldrig komma vidare från stadiet av efterhärmning 

kom heller aldrig in i en ”lyckad praktik”, som jag ser det. De hade ett så kallat konvergent tän-

kande och ville så fort som möjligt nå fram till rätt svar så som det står i facit.119   

 

Elever som hamnade under denna kategori skulle behöva träna sig i att se sina egna tankestruktu-

rer, för att komma längre i sin progression mot skapande förmåga. Pramling redogör för ett 

schema gällande förvärvandet av metakognitiva färdigheter.120 Dessa elever skulle må gott av en 

sådan träning. De skulle behöva se att de själva har förmågan. 

 

Min slutsats blir således att skapande förmåga inte är likställt med att kunna efterhärma, eller 

konstruera efter givna mallar. Detta tillvägagångssätt i matematiken får falla under det begrepp 

Aristoteles kallade Techne. Episteme stod för teorin medan praktiken var techne. Dock såg Aris-

                                                 
113 Mouwitz  (2006) s. 44 
114 Ibid.  s 109 ff 
115 Nobel (2001) s. 128 
116 Ibid. s. 63 
117 Ibid. s. 62 
118 Saugstad Tone (2002) Educational Theory and Practice in an Aristotelian Perspective, Scandinavian Journal of 
Educational Research,Vol. 46, No. 4, 200,  s.274-289 
119 A J Cropley (1973) Skapande begåvning 
120 Pramling (1987) s. 46 
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toteles att det inte gick att förena dessa utan fronesis.121 Denna kunskapsform saknar elever inom 

den första kategorin ”efterhärmning”, varför de heller inte kommer igång i sin skapande förmå-

ga, vilket då är att agera i en dynamisk process mellan teori och praktik, mellan det föreskrivna 

exemplet i matematikboken och sin egen beskaffenhet att agera.  

 

• Som svar på frågorna ”Vad är skapande förmåga i matematik?” och ”På vilket sätt be-

skriver elever sina lösningsstrategier i matematik som skapande förmåga?” hittar jag här 

ledtrådarna att skapande förmåga innebär att agera i en dynamisk process mellan teori 

och praktik, vilket elever i denna första kategori hade problem med, så som det själva 

beskrev det.  

 

b) Efterhärmning + Skapande, Metakognition, Techne, Fronesis, Estetik 

Elever i den andra kategori kom en bit på väg mot skapande förmåga då de fann ut egna förenk-

lade tillvägagångssätt. De agerade utifrån den kunskapsform Aristoteles kallade för Techne, 

d.v.s. tillverkning. De hade viss grad av fronesis, vilken visade sig som uppfinningsförmåga, 

men de återgick ofta till grunderna, varför de i mitt resultat hamnar mellan kategorierna som be-

nämnts som ”efterhärmning” och ”skapande”.  

 

Dessa elever använde sig av en bildbank, eller en visuell samling med metoder, som tillväga-

gångssätt i problemlösningsfasen och agerade rationellt. De agerade inte på ”måfå” som elever i 

den första kategorin. Precis som Mouwitz såg de matematiken som objekt med strukturer och 

relationer.122 Dessa elever kunde lyfta matematiken ur dess stereotypa form, anser jag då de för-

enklade den och gjorde den till sin egen.  

 

Elever i denna kategori agerade precis som pragmatikern enligt modellen: praktik, reflektion, 

teori, ny praktik,123 och dessa besitter uppenbarligen det vi i nu lärt känna som fronesis. De har 

omdömesförmåga, de förmår möta konkreta situationer med lyhördhet och fantasi.124 Dessa ele-

ver har ett produktivt tänkande. De kan finna de bästa av handlingar på ett reflekterat sätt.125 

Dock finner dessa elever inte alltid sina egna vägar, utan stannar ibland upp och går tillbaka till 

efterhärmning, vilket de beskrev på ett tydligt sätt.  

 

                                                 
121 Gustavsson (2000) s. 190 
122 Mouwitz (2006)  s. 109 ff 
123 Gustavsson (2000) s. 138 
124 Ibid. 190 
125 Ibid. s. 171 
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Att de beskrev sin process så tydligt visar också på att de hade hög metakognitiv förmåga. De ser 

sina egna processer.126  De kunde styra sina tankar och stanna upp om de kom in på ett ofruktbart 

spår. De kunde ”tvinga sig” att tänka igenom uppgifterna en gång till, vilket också blir resultatet 

av att ha denna förmåga.127 En person som inte besitter metakognitiv förmåga förmår inte kart-

lägga sina tankestrukturer och kommer således inte vidare i sin process, men elever i denna kate-

gori klarade övergångar mellan de olika delarna av matematisk problemlösning som Ahlberg 

redogjorde för. 128

 

Jag fann att dessa elever inte var rädda för den kaotiska kraften129 men de fortsatte heller inte in i 

flow, eller eget skapande, utan backar tillbaka till grunderna de tidigare lärt sig. Deras matema-

tiska tillvägagångssätt beskriver jag som att de har den kunskapsform Aristoteles kallade för 

Techne, de tillverkar de kartlägger och hittar struktur på ett estetiskt och metakognitivt sätt. De 

har estetisk kompetens.130 De kopplar det de förnimmer, eller ser, till sin egen tidigare kunskap 

och agerar utifrån det.131 De har till en viss grad det Aristoteles kallade för Fronesis. 

 

Min slutsats blir således att elever i den andra kategorin, är på väg mot eget skapande, men på 

grund av plikten så kommer de inte in i flow-liknande upplevelser. Arnegård skriver ju att det 

självvalda är en förutsättning för flow,132 medan de metakognitiva färdigheterna har plikten som 

förutsättning.133 Dessa elever var dessutom de enda som talade om betyg i förhållande till sitt 

agerande.  

 

• Som svar på frågorna ”Vad är skapande förmåga i matematik?” och ”På vilket sätt be-

skriver elever sina lösningsstrategier i matematik som skapande förmåga?” hittar jag här 

ledtrådarna att skapande förmåga innebär att förnimma, eller att se möjligheter, samt att 

koppla det till sin egen förståelse och agera utifrån det i problemlösningsfasen, vilket ele-

ver i denna andra kategori gjorde, enligt sina egna beskrivningar. 

 

 

 

                                                 
126 Gustavsson (2000) s. 213 ff 
127 www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/artikel/254982 
128  Ahlberg(1992) s 36 
129 Jernström m.fl. (1995) s 24 
130 Gustavsson (2000) s. 213 ff 
131 Sörbom (1974) i Nobel (2001) s. 63 
132 Arnegård (2006) s.177 ff 
133 www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/artikel/254982 
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c) Skapande, Tyst kunskap, Kreativitet, Flow 

Under den tredje kategorin hamnar de elever som beskriver sina lösningsstrategier som att ha 

tidigare lyckanden som drivkraft och som mål. Dessa har ingen tydlig bildbank att rationellt an-

vända sig av som de elever som hamnade i kategori två, utan deras handlande vilade mest på 

känslomässiga antaganden som de byggt upp i form av intuition av tidigare bilder eller metoder. 

På detta sätt fanns det ingen motsättning mellan det kognitiva och det emotiva.134 De fann lusten 

i arbetet och jobbade inte med plikten som segel.  Deras egna lyckanden blev målet för handlan-

det. Arnegård beskriver detta som en förutsättning för att komma in i en flow-liknande upplevel-

se. Precis som Csikszentmihályis menar, kan yttre belöningar vara ett hot mot den egentliga be-

löningen ett lyckat resultat innebär.135 Detta var troligen fallet för de elever som räknade in bety-

gen i belöningen i förra kategorin.  

 

Elever i denna kategori upplevde tillfredställelse när de fick ”den där känslan” som någon ut-

tryckte det, känslan att ha kontroll, samtidigt som man tror att man är på rätt väg, fast man egent-

ligen inte ser hur.  Arnegård beskriver just detta med att ha kontroll och samtidigt inte ha distans, 

kopplat till en känsla av tillfredställelse, som att vara i flow.136  

 

Jag fann att de elever som jag placerade i denna kategori inte heller visade tecken på oro, eller 

rädsla för den kaotiska kraften som ju är en förutsättning för kreativa kraften.137 De beskrev det 

som att visst kunde de bli lite ängsliga, men det hindrade dem inte in i prövandet av nya lös-

ningsförslag. Att de kunde bli ängsliga i någon mån för stunden, kan ses som ett kännetecken på 

den dualism, mellan självet och handlingen, som försvinner i flowupplevelsen men som gör sig 

påmind vid pauseringar i processen.138  

 

Ett annat kännetecken på flowupplevelse som dessa elever ger uttryck för och som även  

Csikszentmihályis tar fasta på i sin beskrivning av den, är att ett lugn eller en kraft som infinner 

sig i handlandet.139Dock märkte jag i min analys av dessa elevsvar att elever inte alltid hade rätt 

angående sitt kommande resultat. Fast att de beskrev det som att det alltid hade den känslan, som 

om det gått bra, så sa de också att de ibland fick fel svar även om de först inte trodde det. Att de 

inte ser detta kan bero på att de ser sin egen progression som viktigast. De fokuserar inte misstag. 

                                                 
134  Gustavsson (2000) s 190  
135 Arnegård (2006) s. 111 ff 
136 Ibid. s. 20 
137 Jernström m.fl. (1995) t s 24 
138 Arnegård (2006) s.177 ff 
139  Ibid. 
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Detta var ett intressant resultat som jag ser det. Dessa elever har till synes ibland ”luckor” i sitt 

handlande. De visar prov på det Polanyi kallar för tyst kunskap.140 Den tysta kunskapen kan till-

synes spela oss ett spratt på grund av dess osynlighet, då ju vi inte har våra tankekartor synliga 

för oss i själva flowupplevelsens toppar. Vår metakognitiva förmåga har automatiserats och det 

går så att säga ”av sig självt”.  

 

Arnegård visade också att flow ökade med svårighetsgraden av problemet (se figur 1 sid. 17) då 

färdigheterna ökade i takt med det.141 Detta blev som han såg det en aktiv inlärningsprocess.142 

Detta vill jag hålla för sant eftersom jag fann elever i denna kategori som mycket kompetenta. 

Precis som Sandgren säger så har den lärande människan, subjektet, en central roll i den kreativa 

utveckling vi kallar för kunskapstillväxt.143 När elever i denna kategori prövar sig fram och fin-

ner makt över sitt handlande, så söker de efter mönster144 eller nycklar till kunskapsupplevelser 

som jag ser det. De agerar inte rationellt, utan emotionellt.145 Det emotiva blir uppenbarligen en 

förutsättning för skapande förmåga då en utpräglad teorietiker med hög förmåga att tillägna sig 

abstrakta framställningar i grunden har en estetisk förmåga att uppleva syntes och förstå inne-

börden i begreppen i mer total och djup bemärkelse.146 Kreativa människor vågar ta ”intellektu-

ella risker”. De vågar sig på gissningar i problemsituation, de tänker ”djärvt” de har ett divergent 

tänkande. 147   

 

Att aldrig våga prova egna lösningar kan innebära att det inte finns behov av att ta in ny fakta 

subjektivt, därför sker heller ingen kunskapstillväxt. Nobel, Arnegård, ja de flesta författare i min 

studie ser subjektets centrala roll i en lyckad ”praktik”. Sandgren menar att en överensstämmelse 

mellan själva problemsituationen individen möter i undervisningen och hans upplevelse av den 

är det fundamentala i en kreativ kunskapstillväxt.148     

 

• Som svar på frågorna ”Vad är skapande förmåga i matematik?” och ”På vilket sätt be-

skriver elever sina lösningsstrategier i matematik som skapande förmåga?” hittar jag här 

ledtrådarna att skapande förmåga innebär att den lärande individen som subjekt, emotio-
                                                 
140 Gustavsson (2000) s. 136 
141 Arnegård (2006) s. 113 
142 Ibid s.177 ff 
143 Sandgren (1974) s. 15 
144 Gustavsson (2000) s. 136 
145 Ibid.  s. 190 
146 Nobel. s. 63 
147 A J Cropley (1973) Skapande begåvning s. 60 
148 Sandgren, Björn (1974)  Kreativ utveckling : en empirisk studie av kognitiv utveckling samt en kritisk analys av 
intelligensbegreppet s. 15 
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nellt hittar egna vägar framåt i kunskapsprocessen, vilka de sedan stämmer av mot ny 

kunskap för progression, både vid mer eller mindre lyckat resultat. Elever här beskriver 

detta tillvägagångssätt väl, men lägger inte vikt vid att de själva ibland hamnar bredvid 

sitt mål. 

 

 

Sammanfattning av resultat 
Som svar på frågorna ”Vad är skapande förmåga i matematik?” och ”På vilket sätt beskriver ele-

ver sina lösningsstrategier i matematik som skapande förmåga?” kan man sammanfattningsvis 

säga att skapande förmåga innebär: 

 

• Att agera i en dynamisk process mellan teori och praktik, vilket elever i den första kate-

gorin hade problem med, så som det själva beskrev det.  

• Att förnimma, eller att se möjligheter, samt att koppla det till sin egen förståelse och age-

ra utifrån det i problemlösningsfasen, vilket elever i den andra kategorin gjorde, enligt 

sina egna beskrivningar. 

• Att den lärande individen som subjekt, emotionellt hittar egna vägar framåt i kunskaps-

processen, vilka de sedan stämmer av mot ny kunskap för progression, både vid mer eller 

mindre lyckat resultat. Elever här beskriver detta tillvägagångssätt väl, men lägger inte 

vikt vid att de själva ibland hamnar bredvid sitt mål. 

 

 

Slutresultat och kommentarer 
Den matematik man i skolverkets rapport beskrev som ”skadlig enskild räkning” 149 är en mate-

matik som saknar kopplingar till konsten.150 Att inte få prova sig fram i problemlösningar, att 

inte få möjlighet att finna sätt till självreglering och ökad, eller till och med automatiserad meta-

kognitiv förmåga, flow, får följder för de elever som inte själva förmår lyfta matematiken ur dess 

stereotypa form, vill jag hävda. Man behöver kunna uppleva syntes och förstå begreppen i en 

mer djup bemärkelse. Intellekt och känsla måste befrukta varandra,151 Att jobba enligt modellen, 

den kreativa processen, som Ross tagit fram kan vara ett sätt att finna vägar in i skapande förmå-

                                                 
149 Skolverket, (2001, 2002) Lusten att lära med fokus på matematik s. 21 
150 Nobel (2001)  s 128 
151 Ibid. 
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ga i matematiken.152 Jag ser det som viktigt att psykologiska och pedagogiska definitioner av 

intelligens får mötas i undervisningen, vilket även Nobel påpekade.  

 

Mitt resultat visar att skapande förmåga beror både av plikten och lusten, då ju plikten visade sig 

vara en förutsättning för metakognition, och lusten en förutsättning för flow. Mitt resultat visar 

också att den tysta kunskapen finns med i den beskrivning Csikszentmihályis gör av flowupple-

velsen, i och med det att han säger att man kan komma av sig i sitt agerande.153 Men som jag ser 

det handlar det om att den tysta kunskapen blir ett mellanled mellan flow och den teoretiska kun-

skapen, episteme, eller fakta.  

 

Då den flowliknande process en människa kan komma in i under total fokusering på en uppgift, 

stannar av eller störs i rytmen, och då den metakognitiva förståelsen i den stunden inte är så tyd-

lig, uteblir eller fallerar resultatet. Det blir "platt fall”. Det blir då av vikt att gå tillbaka till grun-

derna eller ännu bättre, hitta ny kunskap som förklarar vad som inte fungerade.  

 

De elever som hamnade i den andra kategorin kom aldrig så långt ifrån sina metakognitiva pro-

cesser så att de tappade fokus, vilket i och för sig gjorde att de heller inte kom så långt i flowupp-

levelsen. De gick fram och tillbaka i den nedre delen av cirkeln.(se fig. 3) De var beroende av en 

viss grad av förebilder, efterhärmning.  

 

De elever som hamnade i flow, trotsade sin rädsla och fortsatte, men landande ibland fel och var 

då tvungna att istället hitta ny kunskap. Detta gjorde att de trots sin ”osynliga” process tvingade 

sig själva till större kunskapsinhämtning.  

 

Det är, vill jag hävda, en rundgång av kognition som föreligger då kunskapsutveckling, i form av 

skapande förmåga, sker optimalt. Därför har jag valt att låta dessa tre nivåer av skapande förmå-

ga mötas i en cirkelformad modell. (se figur 3) 

 

                                                 
152 Ross, Malcom (1978) The creative arts. London Heinemann I Paulsen, Britt (1994) Estetik I förskolans. 93 
153 Arnegård (2006) s.177 ff 
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Kunskaps 
utveckling 

Fakta  
Efterhärmning  

(Kognition) 
 Epistem - Techne 

Resurs/Flyt 
Skapande 

(Hantering av metakognition) 
Flow, Kreativitet 

Tyst kunskap 

Metod/Struktur 
Efterhärmning+Skapande 

(Hantering av kognition) 
Metakognition 

Techne - Fronesis 
Estetik Fig.3 kognitionscirkeln 

 

Modellen ger dessutom en överskådlig bild av byggstenarna i litteraturen, kopplat till elevers 

förklaringsmodeller av sina lösningsstrategier i skolmatematiken.  

 

Det faktum att rundgång av kognition föreligger får sin förklaring, menar jag, av den tysta kun-

skapens natur och det faktum att vissa154 menar att all kunskap har en tyst dimension.155 Den 

tysta kunskapen kan både föregå språket156 157 eller fakta, och vara en förhöjd medvetandeni-

vå158 159. De möts alltså. (se figur 3) 

 

Detta embryo till teori jag genom min metod GT försökt sammanställa får ses som ett försök att 

ordna tankarna kring de tysta aspekter av kunskap denna studie kommit att handla om. Jag ser 

inte modellen som uttömmande, utan den får fungera som ett hjälpmedel för tanken. Jag kallar 

den kognitionscirkeln och den belyser framför allt att det är en rundgång av kognition som avgör 

hur långt man kommer i kunskapsutvecklingen, d.v.s. den visar på skapande förmåga, i denna 

studie i ämnet matematik. Detta är ett sätt att visa resultatet av hela studien.  

 

 

                                                 
154 bland annat Polanyi 
155 Gustavsson (2000)  s. 114 ff 
156 För bättre förståelse av detta resonemang se Lev Vygotskijs teorier  
157 Vygotsky l.s. (1978) Mind and Society: The development of higher psychological process. M Cole, V. John-
Steiner, Harvard University Press. i Pramling (1987) s. 6 
158 För bättre förståelse av detta resonemang se mer av Csikszentmihályis teorier  
159 Arnegård (2006) s. 20 
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Sammanställning av begrepp som kännetecknar skapande förmåga: 

 

  Se in i det okända 
 läsa ut olika strategier för sitt handlande 
 ha intuition 
 ha fantasi 
 lita till sin förmåga 
 strukturera tankeprocesser 
 se kaos som utgångsläge 
 ha drivkraft framåt 
 agera utifrån en impuls 
 gå på känn 
 finna flow 

 
 
 
 
 
 
 
Förslag på fortsatt forskning 
När jag började intressera mig för detta område var det framför allt de tysta aspekter av kunskap 

Lev Vygotskijs teorier innefattade, och vilka och han presenterade som ”den övre utvecklingszo-

nen”. Detta resonemang finns det inte alls plats för i denna studie, men som jag ser det skulle det 

vara intressant att fördjupa sig ytterligare i teorier som rör de tysta sidorna av kunskap, fast på ett 

mer socialkonstruktivistiskt sätt. 

 

Men till att börja med kan en empirisk studie, liknande denna ”pilotstudie” genomföras, kanske 

som en väl utvecklad enkät, då det ju har visat sig att elever är ovana att tala fritt kring det tysta 

kunskapsområdet. Detta skulle ge ett större underlag för dessa resonemang.  
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BILAGA 1 
 
Ord som eleverna fick reflektera över innan intervjun 
 
 

ARBETSPROCESS 
PROBLEMLÖSNING I MATEMATIK 

 
LUST------------------------------PLIKT 

 
Fingertoppskänsla-----------------------------stress 

 
 
Intervjuguide/frågor 
 
1) Hur känner du inför en uppgift? 

a) Hur känner du innan du ska börja jobba? 
b) Känner du stress eller lust eller någonting annat? 
 

 
2) Vad gör du inledningsvis? 

a) Har du en uppfattning om att du måste skynda dig på? I så fall vem/vad säger det? 
b) Har du en uppfattning om att du måste göra på ett visst sätt för att få ”rätt” resultat?  

Eller tvärt om? 
 

3) Hur tänker du under processen? 
a) Är du rädd att du ska misslyckas eller lyckas? 
b) Känner du dig ängslig? 
c) Känner du dig säker och hoppas att du ska bli ”belönad” genom att du lyckas nå gott re-

sultat? 
 
4) Vad gör du under processen? 

a) Törs du ta ut svängarna och experimentera dig fram? 
b) Har du kladdpapper? 
c) Gör du någon form av ”skiss”? 
 

5) Vad är det som indikerar om att du är på rätt väg i problemlösningen? 
a) När får du en känsla av att du kommer att lyckas eller misslyckas i processen? 
b) Är det inledningsvis eller mitt i, eller avslutningsvis? 

 
6) Vem/vad avgör om din insats varit god? 

a) Hur känner du då? 
 
7) När anser du dig färdig med uppgiften? 

a) Vad gör du då? 
 
8) Hur går dina tankar om resultatet blev misslyckat? 
 
9) Hur går dina tankar om resultatet blev lyckat? 
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