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1 Inledning  

Undervisning i matematik ska leda till att eleven utvecklar sin kunskap om matematik och hur 

den kan användas i vardagliga sammanhang, för att kunna formulera problem och lösa dem, 

reflekterar över sina val av metoder och strategier och kunna argumentera för dem samt föra 

logiska resonemang (Skolverket, 2011, s. 62-63). Denna undervisning behöver vara varierad 

då varje elev är unik och lär sig på olika sätt. De olika kunskapsförmågorna utvecklas genom 

ett varierat arbetssätt samt att det är positivt för eleven att kunna angripa problem på olika sätt 

(Lindström & Pennlert, 2006, s. 14-16). 

Undervisning i matematik sker allt vanligare via vad som generellt kallas för traditionell 

undervisning där eleven arbetar efter en lärobok där uppgifterna är uppdelade efter ämne, till 

exempel; bråk, procent, geometri, rymdgeometri, ekvationer, och där eleven ska träna en viss 

lösningsmetod. Lärarens planering följer lärobokens kapitel och har enstaka genomgångar för 

att bättre få eleven att förstå innehållet i läroboken. Detta gör att eleven ofta blir lämnad åt sig 

själv i sitt lärande (Skolverket, 2004, s. 53-54). Eleven kan tro att det bara finns en rätt väg till 

lösning medan de i själva verket bör få möjlighet att testa fler tankegångar, testa fler metoder. 

Eleven kan lätt hamna i att han/hon inte förstår varför han/hon gör på ett visst sätt utan istället 

imitera lärobokens strategier eller lärarens metoder. Förståelsen för vad han/hon gör kan lätt 

gå förlorad. Eleven ska få arbeta på olika sätt, dels genom enskilt arbete men även genom 

grupparbeten då de kan få ta del av andras tankegångar och lösningsstrategier och på det sättet 

bli mer medveten om sin egen förmåga och kunna utveckla denna. De får då möjlighet att lära 

sig att det inte alltid finns bara ett rätt svar utan flera, samt att vägen fram till svaret kan 

variera. Det är vägen fram till lösningen som ska stå i fokus och bedömas eftersom det är 

vägen till ett svar som visar vilken förmåga eleven behärskar (Selghed 2006, s. 52-55). För att 

göra det rättvist för eleven behöver han/hon vara väl förtrogen med vad kursplaner och 

betygskriterierna säger om förmågorna i matematiken som omfattas av hur väl eleven väljer 

effektiva metoder och strategier, hur väl eleven resonerar och argumenterar, om eleven kan 

hitta fler vägar, hur väl eleven förstår samband mellan begrepp och hur de relaterar till 

varandra samt hur väl eleven muntligt kan redogöra för sina tankegångar. Dessa delar går in i 

det centrala innehållet för problemlösning i årskurs 9 (Skolverket 2011, s. 67) där eleven ska 

lära sig strategier för problemlösning, kunna värdera de strategier och metoder som han/hon 

använt, kunna formulera frågeställningar och göra modeller, samt veta hur de kan användas. 
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Det är centralt att läraren under hela elevens skolår ge en bra återkoppling till eleven så att 

han/hon kan se vilka kunskaper han/hon har och vad han/hon behöver träna mer på, så kallad 

formativ bedömning, samtidigt som återkopplingen är ett steg i att få eleven medveten om vad 

som krävs för de olika betygsnivåerna. Dessa delar av matematikundervisningens innehåll är 

delar som återfinns i problemlösning. Att bedöma elever i problemlösning handlar inte om att 

bedöma svaret som eleven har kommit fram till, utan det är elevens förmåga att lösa 

problemet som ska bedömas. Det vill säga att en elev kan ha svarat fel som följd av ett 

slarvfel i en uträkning men har använt sig av relevanta metoder för att lösa uppgiften. 

För att kunna bedöma eleven i matematik behöver läraren ha en bred bild av elevens totala 

kunskapsutveckling som ska vara en kontinuerlig process av elevens utveckling, formativ 

bedömning, inte bara hur eleven presterar i läroboken samt på skriftliga prov. Detta innebär 

att läraren kontinuerligt bedömer eleven, vilket sker i varje möte med denne, men innebär 

även att eleven i samband med detta får en förståelse för vad han/hon ska lära sig och hur 

han/hon kan gå till väga för att prestera bättre, så kallad metakognition där eleven blir 

medveten om sin egen tankeprocess, och på så sätt kan utveckla och fördjupa sina kunskaper 

för att kunna få ett högre betyg (Black & William, 1998, s. 10-15). Problemlösning kan 

utveckla elevens tillit till sitt eget tänkande, det kan utveckla elevens sätt att använda 

matematikens språk och dess olika uttrycksmedel, vilket undervisning i matematik ska bidra 

till. Tillsammans med andra får eleven diskutera matematik och nya perspektiv på olika 

lösningsstrategier och tänkande (Skolverket, 2004, s. 52-54). I det centrala innehållet i 

matematik för årskurs 9 (Skolverket, 2011, s. 67) ska elevens analytiska förmåga att 

formulera hypoteser, validera dem samt se nyttan av de nyförvärvade kunskaperna utvecklas 

för att i sin tur kunna förbereda eleven på andra situationer, dels inom matematikämnet, dels 

inom andra ämnen som till exempel naturorienterade ämnen, men även i det vardagliga livet 

där varje individ kritiskt ska kunna granska samhället, samt i vidare lärande. Dessa kunskaper 

kan eleven via problemlösning utveckla, vilket gör att problemlösning är en central del i 

kursplanen. Problemlösning behöver ha en framträdande roll i matematikundervisningen i 

klassrummet för att på ett bättre sätt kunna tillgodose kursplanens centrala innehåll och syfte 

med undervisningen då en traditionell undervisning styr eleverna in på ett enformigt tänkande 

där regler och metoder får för stort fokus, där förståelsen för matematiken går förlorad. 

Undervisar man istället i problemlösning får eleven tänka i egna banor och får möjlighet att 
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använda alla sina förmågor, där man via problemlösning får eleven intresserad av 

matematiken och därmed kan hitta nya vägar till lärande. 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med denna litteraturstudie är att utifrån forskning undersöka vilka faktorer som är 

centrala vid bedömning av problemlösning i matematiken ur ett lärarperspektiv och koppla 

dessa till kursplaner och betygskriterier. Studien riktar sig mot grundskolans senare del och 

främst årskurs 9. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka faktorer beskrivs i forskningslitteratur som centrala vid bedömning av 

problemlösningsförmåga i matematik i årskurs 9? 

Frågeställningen kommer även kopplas samman med kursplaner och betygskriterier. Studien 

baseras på tidigare forskning om kunskap, problemlösning, bedömning och lärande för att 

sedan fokuseras på bedömning av problemlösning och problemlösningsförmåga i matematik. 
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2 Metod 

Detta examensarbete skrivs i den matematiska fördjupningen i lärarprogrammet och är en 

forskningskonsumtion, vilket innebär att arbetets syfte och frågeställningar analyseras utifrån 

en litteraturstudie gjord på tillgänglig nationell och internationell forskning. Beskrivning av 

tillvägagångssätt och urval presenteras nedan. 

2.1 Litteratursökning och urval 

I litteratursökningen har jag använt mig av bibliotekskatalogen vid Linköpings universitets-

bibliotek, samt ett besök hos pedagogikhyllan vid Linköpings universitetsbibliotek. I denna 

sökning användes orden ”matematik”, ”bedömning”, ”problemlösning”, ”problemlösnings-

förmåga”, ”undervisning”, ”kunskap”, ”lärande”, ”skola”, ”didaktik” samt ”Piaget” i olika 

sammansättningar och med engelsk översättning. Dessa sökord valdes ut eftersom dessa ord 

är centrala beståndsdelar i rapportens titel samt frågeställning, eller kan kopplas ihop med de 

sökorden. Ett urval av de texter som verkade mest relevanta utifrån problemlösning i 

matematik, lärande och bedömning gjordes och vid en snabb genomläsning av dessa texter 

kunde en ny gallring ske där endast de texter som berörde den gällande frågeställningen mer 

ingående valdes ut. Även tidskriftsökningen samt LiUBSearch användes. Här ska nämnas att 

flertalet av de valda artiklarna endast syftade i att upptäcka originaltexter som kunde användas 

i detta arbete. Exempelvis kan nämnas att sökorden ”matematik” och ”bedömning” gav 60 

träffar via LiUBSearch, medan ”matematik” och ”lärande” gav 222 träffar. För att här kunna 

välja ut vissa artiklar valdes de artiklar med rubriker som bäst verkade kunna innehålla 

material relevant för detta arbete. 

En sökning bland tidigare kurslitteratur i lärarprogrammet gjordes och de mest relevanta 

texterna valdes ut. Den sista sökningen gjordes via Google Scholar nätsökning på ovanstående 

sökord där artiklar och rapporter som verkade beröra problemlösning i matematik, lärande och 

bedömning valdes ut, och lästes igenom. Genom dessa träffar fick vissa artiklar sökas upp 

med hjälp av databaser via Linköpings bibliotek, till exempel MathEduc Database. Därefter 

gjordes en ny gallring för att få fram de texter som berörde dessa områden mer ingående. 

Genom Google Scholar påträffades tusentals träffar och jag fick då använda mig av fler 

sökord i olika sammansättningar där de första sidorna med resultat snabbt lästes igenom för 

att välja ut intressanta artiklar och böcker. 
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En sökning på Skolverkets hemsida gjordes för att få fram kursplaner, betygskriterier samt 

relevanta rapporter för detta arbete. 

2.2 Analysprocess 

Vilka teman som arbetet skulle handla om, det vill säga problemlösning, matematik i skola, 

lärande och undervisning samt bedömning, valdes ut i förväg för att lättare kunna göra en bra 

genomläsning av litteraturen. Detta gjorde att många delar kunde hoppas över helt medan 

vissa delar fick läsas igenom mer noggrant. Under läsningens gång markerades de relevanta 

avsnitten utifrån ovanstående teman vilket gjorde det lättare att få en bra struktur på arbetet. 

Då stor mängd litteratur berör de valda teman blev fokus att välja ut de mest centrala och 

relevanta delarna, det vill säga delarna som berör litteratursökningens nyckelord, utan att göra 

för många upprepningar. Texter med väldigt lika innehåll sorterades ut så den eller de texter 

som kunde ge arbetet mest tyngd innehållsmässigt blev kvar, alltså texter av kända forskare 

inom ämnet samt texter från Skolverket. De texter som lagt stort fokus på de valda teman har 

fått utgöra grunden i arbetet för att sedan använda resterande litteratur för att stärka 

huvudtexternas innehåll. 

Bakgrunden introducerar grundbegreppen i de teman jag har valt att fokusera på medan 

litteraturgenomgången fokuserar på kursplaner och betygskriterier i årskurs 9 samt 

problemlösning och bedömning. Analysen och diskussionen är sammanslagna där varje tema 

från bakgrund och litteraturgenomgång är sammanfattat och viss diskussion förs. I slutet av 

detta kapitel förs en avslutande diskussion som sammanfattar litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. 
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3 Källkritik 

Valet av vilka texter som denna studie skulle baseras på utgicks från de teman som studien i 

förväg skulle beröra: problemlösning, matematik i skola, undervisning och lärande samt 

bedömning. I första processen valdes relevanta texter från lärarutbildningen ut för att 

användas samt för att via referensförteckningen söka texter inom samma område. Texter som 

valdes ut via referensförteckningar söktes upp via nätet med hjälp av sökmotorer och 

databaser för sedan undersöka om texten var relevant eller ej, även här användes 

referensförteckningar för att söka vidare. Texter av författare som återkom i olika texter med 

relevans för denna studie söktes upp och lästes igenom för att hitta ursprungskällor som gav 

en större tyngd åt de texter som redan hade valts ut. 

Då sökningen gav många resultat låg fokus på att välja ut de forskningsartiklar som 

producerats vid högskolor och universitet som ingått i tidigare kurser i lärarutbildningen samt 

från statliga myndigheter såsom Skolverket, men även artiklar från internationella tidskrifter 

har använts. 

De kursplaner och betygskriterier som mestadels använts i arbetet kommer från den nya 

reformeringen 2011, medan litteraturen som är använd baseras på de kursplaner och 

betygskriterier som kom 1994 respektive 2000. Då både kursplanerna och betygskriterierna 

har förändrats, har extra hänsyn tagits till detta när det gäller arbetet med litteraturstudien. De 

delar som valts i litteraturen riktar sig mot de tidigare kursplanerna, men kan även förstås i 

förhållande till de nya kursplanerna och betygskriterierna. 

Det som gjorde litteratursökningen och val av texter svårt var den uppsjö av litteratur som 

berör problemlösning och bedömning. För att begränsa mängden litteratur och samtidigt vara 

källkritisk valdes en del böcker och artiklar från lärarutbildningen ut. Litteraturlistor i artiklar 

lästes igenom för att hitta ursprungskällor som på så sätt bör vara mer trovärdiga och ge en 

större tyngd till arbetet vilket ger en reliabilitet. För att få en hög validitet på litteraturen 

skummades sammanfattningar, förord och inledningar igenom för att välja ut de som var mest 

relevanta för detta arbete. 

Den första sökningen bland böcker gjordes via bibliotek och då tiden som gick åt till att läsa 

igenom dessa böcker var stor ledde det till begränsningar tidsmässigt. Därför fortsatte sedan 
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sökningen via texter som återfanns på nätet för att hålla tidsschemat då dessa i regel krävde 

avsevärt mindre tid att läsas. Detta leder till en begränsning i litteraturen då fler böcker skulle 

behövts användas som ursprungskällor än de som redan finns med i studien. 

De texter som är mest centrala i denna studie är: 

En kommentar till den matematiska problemlösningens didaktik, av Bergsten, Christer (2006). 

Theory of didactical situations in mathematics : didactique des mathématiques, 1970-1990, 

av Brousseau, Guy (1997). 

Kunskap och lärande. En begreppsbeskrivning utan slut, av Käller, L. Kathrine (1993). 

DPL 33 Vad är problemlösning? av Mouwitz, Lars (2007). 

Matematik. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning, av Myndigheten för 

skolutveckling (2007). 

Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af 

matematikundervisning i Danmark, av Niss, Mogens & Jensen, Tomas Højgaard, m. fl 

(2002). 

Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik, av Pettersson, Astrid, m. 

fl (2010). 

Framtidens skola. Att förstå är att upptäcka, av Piaget, Jean (1976). 

Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense-making in 

mathematics, av Schoenfeld, Allan. H, (1992). 

Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, av Selghed, Bengt 

(2006). 

Lusten att lära – med fokus på matematik  av Skolverket (2003). 

Didaktiske elementer. En indförning i matematikkens og naturfagenes didaktik, av Winslöw, 

Carl (2006). 
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4 Bakgrund 

För att kunna prata om vad läraren bör tänka på vid bedömning av elevers problemlösnings-

förmåga behöver man först reda ut vad problemlösning är, för att senare kunna tala om vad 

som står om detta i kursplaner och betygskriterier. Det gör även att det blir intressant att se på 

kunskapsbegreppet, vad kunskap är och framförallt att se det i relation till hur kunskap i skola 

definieras. När man pratar om elevers kunskap blir det i sin tur intressant att ta reda på vad 

bedömning innebär för att sedan studera lärteorier för att se hur elever tillägnar sig kunskap. 

Sist beskrivs det hur matematikundervisningen i dagens skola ser ut enligt den nationella 

utvärderingen av grundskolan som Skolverket gjorde 2004. 

4.1 Problemlösning – vad är det? 

Problems have occupied a central place in the school mathematics curriculum 

since antiquity, but problem solving has not. Only recently have mathematics 

educators accepted the idea that the development of problem solving ability 

deserves special attention. With this focus on problem solving has come 

confusion. The term problem solving has become a slogan encompassing different 

views of what education is, of what schooling is, of what mathematics is, and of 

why we should teach mathematics in general and problem solving in particular. 

Stanic & Kilpatrick (1989, sid. 1), se Schoenfeld (1992, s. 9-10) 

Vad problemlösning innebär är med andra ord inget entydigt utan beror på sammanhanget 

menar Schoenfeld (1992, s 10), men att de väsentliga delarna när det kommer till 

problemlösning inom matematik är axiom, satser, bevis, definieringar, teorier, formuleringar 

och metoder (Schoenfeld, 1992, s. 15). Vidare skriver han att problemlösning tränar eleven i 

sitt kreativa tänkande och att han/hon utvecklar sin problemlösningsförmåga, vanligtvis med 

en heuristisk metod som innebär att eleven med hjälp av sin egen kunskap kan nå fram till ett 

svar. Problemlösning kan även leda eleven in i ett nytt tänkande där ett kritiskt tänkande och 

ett analytiskt resonemang står i fokus (Schoenfeld, 1992, s. 10).   

Skolverket (2011, s. 67) har gett problemlösning inom matematik en egen rubrik i det centrala 

innehållet och en framträdande plats i syftesbeskrivningen där det står att problemlösning 
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definieras genom att det är användandet av strategier och metoder för att lösa problem där 

eleven ska kunna värdera dessa val, samt att han/hon även ska kunna formulera 

frågeställningar på ett matematiskt sätt och kunna tillämpa matematiska modeller. Mouwitz 

(2007, s. 61) menar att då det kommer till matematik i skolans praktik ses problemlösning 

som ett problem där inte standardmetoder kan tillämpas, till skillnad mot rutinuppgifter som 

löses med hjälp av standardmetoder. Mouwitz menar att problemlösning står i relation till 

problemet och problemlösaren, alltså att det är problemlösarens kreativitet som testas. 

Problemlösning handlar om att använda sina kunskaper och metoder på ett nytt och kreativt 

sätt där man går utanför standardmetoderna. ”Vad ska jag göra när jag inte vet vad jag ska 

göra? Det är då problemlösning som ett tankens äventyr tar sin början” (Mouwitz, 2007, s. 

61). 

Det ofta använda uttrycket att hitta en lösning antyder att någonstans bakom 

problemformuleringen finns det en lösningsmetod klar som det gäller att 

upptäcka, att hitta, vilket innebär att den egentligen redan fanns där. Detta är 

enligt min mening en missvisande metafor som döljer problemlösningens 

kreativa, skapande dimension. För den person/grupp för vilken uppgiften är ett 

problem existerar det per definition inte en metod som löser uppgiften, att lösa är 

att skapa en metod. Samtidigt kan uppgiften vara ett rutinproblem för en annan 

person/grupp, som alltså redan hade en lösning. I den meningen fanns redan en 

metod för att lösa uppgiften och för problemlösaren kan det då upplevas som att 

det gäller att upptäcka den, att hitta den, och att det är det som hela aktiviteten går 

ut på, särskilt om det sker i ett undervisningssammanhang som i ett klassrum. 

(Bergsten, 2006, s. 166-167)  

Bergsten (2006, s. 166) skriver om tre olika teoretiska perspektiv i den matematiska 

didaktiken som används integrerat med varandra inom problemlösning, det vill säga att de 

samspelar med varandra och skapar en helhet för problemlösning. Hur eleven tänker berör det 

kognitiva perspektivet där minne, kunskap samt strategier står i fokus. Det sociokulturella 

perspektivet innefattar problemets situation och kontext samt hur det sociala samspelet kan 

påverka problemlösningen. Till sist är det kunskapandet, problemlösningens syfte och dess 

koppling till matematiken som står i fokus i det så kallade epistemologiska perspektivet. 

Vidare skriver Bergsten att en uppgift klassificeras som en problemlösningsuppgift först i de 
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situationer där man från början inte ser eller har en färdig metod att använda, på så sätt skiljer 

de sig från vanliga rutinuppgifter i matematiken. 

4.2 Vad är kunskap? 

Skolverket (1994, s. 26) talar i sin rapport, Bildning och kunskap: särtryck ur Läroplans-

kommitténs betänkande Skola för bildning, om olika sätt att se på kunskap, dels skriver de om 

kunskapens konstruktiva aspekt där kunskapen inte är en avbildning av världen utan där 

kunskapen används för att begripa världen, där kunskapen utvecklas i ett så kallat växelspel 

mellan det man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem som uppkommer i samband 

med denna kunskap samt de erfarenheter man får med sig.  Dels den kontextuella aspekten där 

man talar om att kunskap är beroende av sitt sammanhang och att det är tack vare samman-

hanget som kunskapen blir begriplig. Den tredje aspekten är den funktionella, där kunskap ses 

som ett redskap, det vill säga att man kan använda kunskap genom att lösa olika former av 

problem eller situationer. Vidare beskriver de fyra former av kunskap: fakta som är 

information och regler, förståelse som är en uppfattning på olika kvalitativa nivåer, färdighet 

som är förmågan att utföra något och slutligen förtrogenhet som är den tysta kunskapen man 

behärskar (Skolverket, 1994, s. 31-34). I de gamla kursplanerna i matematik från 2000 

(revidering av 1994 års kursplan) var dessa så kallade fyra f:en det centrala i kunskapskraven. 

”Dessa olika former av kunskap samverkar med varandra och utgör samtidigt varandras 

förutsättning” (Lindström & Pennlert, 2006, s. 14). Vidare menar de att kunskap förekommer 

i olika former men är alltid kunskap om något eller kunskap i handling, det vill säga färdighet. 

De menar att kunskap ska ses som ett redskap man behöver för att lösa praktiska och 

teoretiska problem i olika livssituationer. 

4.3 Bedömning 

Begreppet bedömning behöver definieras för att förtydliga vilka områden som ingår i 

begreppet. Selghed (2006, s. 11) skriver att bedöming ”är den process som består av lärarens 

arbete med att bilda sig en uppfattning om elevens totala utveckling, det vill säga både 

kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt och socialt”. Vidare skriver han om 

”kriterierelaterad bedömning” (Selghed, 2006, s. 52) som innebär att man försöker avgöra 

om en förutbestämd egenskap eller förmåga finns hos den person som bedömningen avser. 

Syftet med denna bedömning är att se om personen har tillägnat sig den kunskap eller 
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färdighet som personen sedan tidigare har tagit del av. Black och William (1998, s. 10-15) 

samt Forsberg och Lindberg (2010, s. 14, 24-25), skriver om bedömning utifrån två andra 

begrepp, nämligen formativ och summativ. Den formativa bedömningen är en kontinuerlig 

process som sker vid varje möte med eleven där läraren genom bedömningen anpassar 

undervisningen utifrån elevens behov. Eleven förstår syftet med undervisningen och i 

feedbacken från läraren får eleven information om vart denne är i sin utveckling och hur 

han/hon kan komma vidare i sin utveckling. Den summativa bedömningen (Black och 

William, 1998, s. 10-15) är i motsats till den formativa en bedömning av elevens samlade 

kunskap vid ett tillfälle, till exempel vid prov, som kan ses som Selgheds (2006, s. 52) 

kriterierelaterad bedömning. Det är i denna princip som de fastställda betygskriterierna har sin 

grund. Det finns sex olika punkter som kännetecknar den kriterierelaterade principen, vilka är: 

 Syftet är att konstatera om eleven klarar uppställda krav i mål och kriterier. 

 Att bedöma elevens prestation i förhållande till ett förutbestämt kriterium. 

 Provuppgifter som överensstämmer med innehållet i kriterierna. 

 Fokus på ”vad” som ska bedömas – validiteten. 

 Fokus på att göra. 

 Det viktiga bedömbart 

(Selghed, 2006, s. 55) 

Vid ett prov testas vissa förmågor och elevens svar visar om eleven har de eftersökta 

förmågorna eller inte. Om syftet med provet är att testa elevens kunskaper i till exempel 

problemlösning ska provet innehålla uppgifter i olika svårighetsgrad där eleven kan använda 

olika strategier för att komma fram till ett svar och läraren behöver veta hur han ska kunna 

bedöma de efterfrågade förmågorna och kunskaperna. Utifrån bestämda kriterier testas 

elevens förmågor, det vill säga att specifika mål sätts upp inför provet och om eleven klarar 

dessa mål är eleven godkänd. Det är med andra ord elevens strategier och metoder fram till 

svaret som ska bedömas, inte om eleven kommit fram till rätt svar eller inte (Selghed 2006, s. 

52-55).  
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4.3.1 Problemlösning och problemlösningsförmåga utifrån 

kursplaner och betygskriterier 2000 och 2011 

I den gamla kursplanen i matematik (2000) ska elevens förmåga att använda, utveckla och 

uttrycka sin kunskap i matematik bedömas. Det innebär att elevens förmåga att använda och 

utveckla sina matematiska kunskaper för att tolka och hantera uppgifter och problem som kan 

förekomma i olika sammanhang ska bedömas. I detta ingår förmågan att upptäcka mönster 

och samband, föreslå lösningar, reflektera, tolka och värdera resultat, eleven ska även kunna 

uttrycka sig både muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska språket och dess 

uttrycksformer. Utöver detta ska elevens förmåga att ta del av andras strategier och argument 

bedömas.  Detta är även synbart i syftet med matematiken i den nya kursplanen (2011, s. 62). 

Detta kan även ses i kunskapskraven i den nya kursplanen i matematik (2011, s. 70, se bilaga 

1) där det står beskrivet att elever i årskurs 9 bland annat för betyget E ska: 

… bidra till att formulera enkla matematiska modeller… 

… föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillväga-

gångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt 

kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. 

… beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i 

huvudsak fungerande sätt. 

… föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. 

… välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget… med tillfredställande resultat. 

… redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 

sätt och använder då… matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte 

och sammanhang. 

… för och följer … matematiska resonemang genom att framföra och bemöta 

matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. 

(Skolverket, 2011, s. 70) 
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För att läraren ska kunna sätta ett högre betyg på elevens problemlösningsförmåga ska eleven 

visa prov på dessa förmågor på ett mer välutvecklat sätt (se bilaga). Ovanstående 

kunskapskrav kan ställas i relation till elevers problemlösningsförmåga då det centrala 

innehållet gällande problemlösning i de nya kursplanen för matematik säger att elever i 

årskurs 7-9 ska ha kunskaper om: 

 Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika 

ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. 

 Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga 

situationer och olika ämnesområden. 

 Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer. 

(Skolverket, 2011, s. 67) 

De markanta skillnaderna mellan de gamla och de nya kursplanerna i matematik är att de 

gamla kursplanerna under avsnittet ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” tar upp 

problemlösning där de skriver: 

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem 

kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda 

matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt 

sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska 

begrepp och metoder. Resultaten skall sedan tolkas och värderas i förhållande till 

det ursprungliga sammanhanget. Problem kan också vara relaterade till matematik 

som saknar direkt samband med den konkreta verkligheten. För att framgångsrikt 

kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. 

Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov 

av särskilda utmaningar. 

(Skolverket, 2000) 
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I de nya kursplanerna har problemlösningen hamnat i det centrala innehållet och blivit tydligt 

i syftet för alla årskurser, däribland årskurs nio där kursplanen tar upp strategier, 

formuleringar av frågeställningar samt matematiska modeller som en del av 

problemlösningen. 

Det står alltså inte något om problemlösning i de gamla kursplanerna under ”Mål som 

eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret” trots att problemlöning finns med i 

”Ämnets karaktär och uppbyggnad”. Detta har sedan ändrats i de nya kursplanerna där 

problemlösning ska finnas med i undervisningen som centralt innehåll, samtidigt som man 

kan se problemlösningens delar i syftet med matematikundervisningen. 

Något som emellertid fanns med i de gamla kursplanerna i matematik från 2000 var vilka 

förmågor som skulle testas i bedömningen. Bedömningen skulle utgå från elevens förmåga att 

använda sina matematiska kunskaper för att tolka och hantera olika uppgifter både inom 

matematiken men även i situationer utanför skolan. Dessa kunskaper skulle innefatta elevens 

förmåga att se mönster och samband, föreslå lösningar, reflektera och argumentera, både 

skriftligt och muntligt, om sina metoder och lösningar samt validiteten hos resultaten och 

kunna använda modeller. Elevens självständighet, kreativitet samt noggrannhet skulle även 

ingå i bedömningen. Läraren skulle även bedöma elevens förmåga att följa andras 

tankegångar och resonemang och kritiskt kunna granska information både i skola och 

samhälle (Skolverket, 2000). 

Vidare var kunskapskraven för betygen VG och MVG inriktade på de fyra F:en: fakta, 

förståelse, förtrogenhet och färdighet där specifika kunskaper stod nedskrivna. Detta står i 

skillnad mot de nya kursplanerna utgivna 2011 där kunskapskraven är inriktade på hur väl 

elevens förmågor i ämnet är utvecklade. Vidare kunde en elev med betygsystemet från 2000 

uppnå ett VG även om inte alla kriterier var uppfyllda på VG-nivå, men att eleven istället 

visade någon förmåga på MVG-nivå. Vissa kunskaper kunde med andra ord uppväga andra. I 

de nya kursplanerna från 2011 behöver en elev uppnå alla kriterier för att få ett C, 

motsvarande det tidigare VG (Skolverket, 2000; 2011). 

4.4 Matematikundervisning i grundskolan 

Skolverket (2004, s. 52) har gjort en nationell utvärdering av grundskolan, med huvudsyftet 

att ge en helhetsbild av hur målen uppfylls i olika ämnen inom grundskolan. I matematiken 
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visade det sig att syftet med ämnet har utvecklats och förändrats till att lägga tonvikt på det 

praktiska och vardagliga i matematiken. ”Det matematiska tänkandet och förmågan att både 

skriftligt och muntligt kommunicera kring matematik fanns redan i Lgr 80 men har kommit 

att få en allt större betydelse. I relation till en del andra ämnens kursplaner är målen att uppnå 

i matematik innehållsinriktade med beskrivningar av matematikens olika kunskapsområden” 

(Skolverket, 2004, s. 52). 

Eleverna upplever matematiken som ett svårt och ointressant ämne där allt fler elever inte är 

motiverade och lätt ger upp när de ställs inför svårare uppgifter. Trots detta blir 

undervisningen i matematik allt mer individualiserad där eleverna arbetar självständigt med 

lärobokens uppgifter och där läraren går runt i klassrummet och hjälper eleverna var för sig 

(Skolverket, 2004, s. 53). Att diskutera matematik i grupp eller helklass, oavsett om det är 

under lärarens ledning eller mellan eleverna, är något som sällan händer i matematik-

undervisningen. Eleverna får ingen kunskap om matematik, istället verkar matematik-

undervisningen bestå av enskilt arbete ”där läraren lotsar eleven genom läroboken” 

(Skolverket, 2004, s. 54). 

Skolverket (2004, s. 103-104) gav elever i årskurs nio en problemlösningsuppgift som visar 

att fler elever, jämfört med studien Skolverket gjorde 1992, uppvisat problemlösnings-

förmågor men att det utifrån en enda uppgift är svårt att uttala sig om hur väl elever uppfyller 

målen när det gäller problemlösningsförmåga. 
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5 Resultat 

Nedan följer en genomgång av den valda litteraturen uppdelad i problemlösning, kunskap, 

undervisning och lärande i matematiken samt bedömning av problemlösning i matematik, 

som ska ses som en fördjupning till bakgrunden.  

5.1 Problemlösning i matematiken 

Bergsten (2006, s. 173) har i sin artikel gjort en modell över hur lärande i matematik och 

problemlösning hänger samman med varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 3: Matematisk problemlösning och lärande. Bergsten, 2006, s. 173.) 

Han menar att arbete med problemlösning kan skapa förutsättningar för kommunikation, 

kreativitet, aktivitet, matematisering, motivation samt matematiska resonemang, där dessa 

delar i sin tur ger en förutsättningen för att lära matematik. 

Att skilja mellan undervisning för, om, och i problemlösning är något centralt för läraren. ”I 

skolan löser eleverna problemen av andra skäl, för att träna problemlösning, för att via 

Lärande i matematik 
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problemlösningen lära sig matematik, att få matematiken att kännas meningsfull eller 

användbar, eller kanske bara för att läraren vill skapa variation på matematiklektionen” 

(Bergsten, 2006, s. 172).  

Anderberg och Källgården (2007, s. 4) skriver att läroböcker i matematik uppmanar eleven att 

lösa en uppgift utifrån en viss metod eftersom läroböckerna är uppdelade i olika kapitel 

beroende på område, med specifika metoder till varje kapitel. Men även i själva uppgiften kan 

eleven bli styrd genom uppmaningar där han/hon endast får använda en viss metod. Detta 

leder i sin tur till att eleven kan få uppfattningen att det endast finns en möjlig lösning på ett 

problem. Problemlösningsuppgifter kan vara konstruerade så att det går att hitta flera vägar 

till rätt lösning och eleven kan då bli hämmad om han/hon endast får använda sig av en 

speciell metod.  Vidare kan eleven tro att det är läroboken eller läraren (som i sin tur ofta 

utgår från läroboken) som ska leda eleven till kunskapsutveckling, istället för att eleverna kan 

hjälpas åt i kunskapssökandet. Eleven får små möjligheter att hitta andra vägar till rätt 

lösning, sällan lärs alternativa metoder ut och eleven blir hämmad i sitt tankesätt och 

utveckling. Schoenfeld (1992, s. 27, 69) tar upp detta problem då han skriver att elever tror att 

då det kommer till att lösa problem i matematiken ska det finnas en färdig metod för att lösa 

problemet och därmed en rätt väg till lösningen. Vidare skriver han att elever anser att 

matematik i allmänhet handlar om minneskunskaper och att följa givna regler. Resultatet av 

detta kan då bli att elever inte försöker lösa ett problem om de inte har en färdig metod att 

använda sig av, eller ger upp sina ansträngningar efter ett par minuter om de inte lyckas lösa 

problemet. 

Undervisningen ska sträva efter att ge eleven möjlighet till nya tankesätt och olika metoder, 

han/hon ska få möjlighet att välja sin egen väg till rätt svar istället för att endast följa 

lärobokens metod. Om eleven får möjlighet att se och förstå olika metoder och jämföra dem 

leder det till en ökad förståelse för hur man kan lösa problem, och elevens förmåga att föra 

logiska resonemang och argumentation ökar både skriftligt och muntligt. ”Matematikproblem, 

som fodrar ett eller flera mer eller mindre kreativa lösningsförsök fångar en situation där olika 

begrepp har möjlighet att lyftas fram. Dessa problemlösningssituationer skapar tillfällen för 

eleven att dra slutsatser och inse generaliseringsmöjligheter i matematik” (Anderberg & 

Källgården, 2007, s. 4). 
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Problemlösning startar med ett problem där eleverna lär sig att förstå vikten av att utforska 

problemet som i regel är öppna i den meningen att det finns flera vägar till rätt svar och att det 

kan finnas flera svar som är rätt. Problemlösning handlar inte bara om att eleverna lär sig att 

hantera ett problem, problemlösning leder till att eleverna utforskar matematiken på egen 

hand utifrån sin egen kunskap och erfarenheter, de skapar egna strategier för att förstå och 

lösa ett problem. Det finns dock ett problem med detta, alltför ofta tror elever att det bara 

finns en rätt väg till lösning och ett rätt svar. De ser inte att problemlösningen öppnar upp för 

nya strategier och tankesätt, istället för att de får möjlighet att tänka fritt och lösa uppgiften 

utifrån sitt eget tycke tror sig han/hon behöva lösa uppgiften utifrån en speciell metod, till 

exempel den metod som läroboken just då lär ut (Anderberg & Källgården, 2007, s. 4). 

Genom undervisning i matematik ska elever få en förståelse för matematiken och hur den kan 

användas i andra sammanhang (Schoenfeld, 1992, s. 32). Detta kan göras genom att elever får 

experimentera, att de får undersöka och lösa öppna problem, det vill säga problem som inte 

har ett givet svar vilket kan ge eleverna en flexibilitet i deras problemlösningsförmåga. De ska 

kunna ta sig an ett problem genom flera vinklar och via olika metoder. Elever ska utveckla sin 

förmåga att analysera matematiken och se hur olika delar i matematiken hör ihop för att kunna 

argumentera om matematiken och använda sig av ett matematiskt språk. Sammanfattningsvis 

innebär det att elever ska använda sig av modeller, de ska utveckla sin abstrakta förmåga och 

sitt logiska tänkande (Schoenfeld, 1992, s. 32-33). Denna syn på vad matematikundervisning i 

skola ska innehålla leder in på begreppet det didaktiska spelet. Detta begrepp myntade 

Brousseau (1997, s. 8-17) och pågår i den så kallade didaktiska miljön som är den miljö där 

lärandet utförs, till exempel i ett klassrum. Winslöw (2006, s. 137-139) har i sin tur översatt 

Brousseaus teorier till olika begrepp som han kallar för devolution, handlingssituation, 

formuleringssituation, valideringssituation samt institutionalisering. Devolution innebär att 

läraren presenterar ett problem, vad problemet innebär och vad det går ut på samt målet med 

undervisningen och kriterierna för ett godkänt resultat. I detta stadium ska eventuellt material 

införskaffas så att eleverna har tillgång till det. Man kan säga att läraren överlämnar 

problemet till eleverna. I en handlingssituation är elevernas arbete i fokus och läraren är en 

observatör av elevernas arbete och handling. Läraren ska inte gå in och vägleda elever eller 

tala om hur de ska göra. Om läraren märker att eleverna har stora problem får läraren gå 

tillbaka till devolutionsfasen och förklara problemet mer ingående så att eleverna förstår vad 

de ska göra. I formuleringssituationen ska eleverna formulera en hypotes utifrån problemet. 
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Detta ska läraren i devolutionsfasen ha gått igenom med eleverna så de är införstådda med 

vad en hypotes innebär. Om eleverna får svårigheter med detta får läraren gå tillbaka till 

devolutionsfasen och gå igenom detta ännu en gång. Elevernas första hypoteser blir i regel 

väldigt vaga och därmed behöver läraren få eleverna att precisera sina hypoteser så att de kan 

bli allmänt gällande och kan användas för att göra ytterligare tester för att se om hypotesen 

håller. I valideringssituationen ska de ställda hypoteserna i formuleringsstrategin testas, eller 

valideras, för att märka hypotesernas äkthet. Detta kan göras genom att praktiskt visa med 

flera försök samt använda motexempel för att se om hypoteserna håller. För att eleverna ska 

få ut mer av denna övning kan läraren låta eleverna ha en diskussion där de olika hypoteserna 

framförs och ifrågasätts av olika resonemang. I institutionaliseringen ger läraren den ”rätta” 

kunskapen till eleverna genom att förklara begrepp och metoder som hör problemet till. I 

denna fas beskrivs den didaktiska miljön, det vill säga där lärandet utförs, till exempel ett 

klassrum, vara en institution där läraren är i besittning av kunskapen och där eleverna ska 

förstå nyttan av problemet och den kunskap den ger. 

5.2 Kunskap i skolan 

Kunskap är inget enkelt begrepp utan består av olika former och kan till exempel beskrivas 

som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I undervisningen behöver läraren ge 

eleverna utrymme för att få möjlighet att möta dessa fyra kunskapsformer som både 

förutsätter varandra och samspelar med varandra för att skapa en helhet i undervisningen samt 

i elevens kunskapande. Selghed (2006, s. 22) talar om kunskap som något man skapar i möte 

med omvärlden, att det är en mänsklig konstruktion, att det i skolan är eleverna som skapar 

kunskap tillsammans med andra samt genom att förstå hur olika saker fungerar och hänger 

samman. 

Kunskap utvecklas och förändras när det används som redskap för att lösa både praktiska och 

teoretiska problem, samt när det används i olika sammanhang (Käller, 1993, s. 34). Skolans 

uppgift när det kommer till kunskap är inte bara att förmedla kunskap till eleverna utan också 

att bidra till att eleverna skapar kunskap på egen hand. Att förmedla kunskap riktar in sig på 

de fyra f:en: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, och kan jämföras med någon form 

av facit, medan det är arbetet fram till svaret, det vill säga förmågan att formulera och 

utveckla problem och dra slutsatser, som står i fokus vid kunskapande, som i sin tur består av 

färdighet och förtrogenhet (Käller, 1993, s. 34; Skolverket, 1994, s. 31-34). Skolmatematiken 
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ska inte bara innehålla olika former av kunskap utan även olika former för att skapa kunskap. 

Eleverna behöver få möjlighet att få praktiska erfarenheter av den teoretiska kunskapen och i 

de praktiska ämnena behöver eleverna få reflektera mer teoretiskt för att bättre förstå 

omvärlden (Skolverket, 1994, s. 34). 

Synen på kunskap i skola har förändrats genom tiderna. Förr i tiden sattes betygen utifrån en 

normalfördelningsprincip där elevens prestation och kunskaper sattes i relation till sina 

klasskamraters. I dagens skola är det istället elevens kunskap och kvalitéer i relation till 

kursmål och betygskriterier i kursplanen som ska ligga till grund för bedömningen. I de nya 

kursplanerna från 2011 (Skolverket, 2011, s. 8-10) står det att skolan ska ge eleverna 

möjlighet att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet, tankeprocess samt förmågan att arbeta 

självständigt och i grupp. 

5.2.1 Kunskap i skolmatematik 

Syftet med undervisningen i matematik är att den ska bidra till att eleverna utvecklar sina 

kunskaper om hur matematiken kan användas i vardagen och i olika ämnesområden samt 

kunna använda matematiken i olika sammanhang. De ska få tillräckliga kunskaper för att 

kunna formulera och lösa matematiska problem, reflektera över strategier, metoder, modeller 

och resultat samt att kunna värdera dem. Eleverna ska utveckla sin förtrogenhet med de 

grundläggande begreppen inom matematik, dess metoder och användbarhet. De ska få 

möjlighet att använda digital teknik för att undersöka problemställningar, göra beräkningar, 

presentera och tolka data. Eleverna ska utveckla sin förmåga att argumentera och föra logiska 

resonemang och utveckla sin förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa 

kan användas i vardagliga sammanhang (Skolverket 2011, s. 62). Det finns olika synsätt på 

kunskap där omvärlden och situationen är kopplade till kunskap (Käller, 1993, s. 8; Selghed, 

2006, s. 46), och ett av syftena med undervisningen i matematiken är just att kunna använda 

matematiken för att förstå omvärlden och kunna använda kunskapen i andra sammanhang och 

situationer vilket problemlösning kan bidra till. Hur kunskapen sedan bildas beror på situation 

och på elev, men det finns vissa lärteorier som kan användas i kunskapandet, dels där en 

lärare undervisar i matematik och problemlösning, dels där eleven på egen hand och i sin egen 

takt konstruerar kunskap, det vill säga där eleven med sin kunskap kan utveckla denna genom 

att lära matematik genom problemlösning, samt där kunskapen skapas i ett socialt samspel 
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med andra, där man i grupp kan samtala om problem, dra nytta av varandras kunskaper för att 

hitta strategier och vägar fram till ett svar (Aspeflo, 2007, s. 1-2). 

Kunskap inom matematik kan även ses som förmågor eller kompetenser som Niss & Jensen 

(2002, s. 44) som går under två rubriker: att kunna formulera problem och lösa dem, samt 

kunna använda ett matematiskt språk och matematikens verktyg. 

 Att formulera och lösa problem 

- Tänkande 

- Problemlösningsförmåga 

- Utformningsförmåga 

- Resoneringsförmåga 

 Att använda ett matematiskt språk och matematiska redskap 

- Presenteringsförmåga 

- Begrepps- och metodförmåga 

- Kommunikationsförmåga 

- Hjälpmedelsförmåga 

Vid problemlösning i matematiken innebär detta att eleven behöver tänka igenom vad 

problemet innebär, vilka lösningsstrategier som är mest effektiva och hur lösningen ska 

utformas. Detta gör att eleven resonerar som problemet. Därefter ska eleven presentera sin 

lösning, det vill säga skriva ner sina strategier, metoder och uträkningar och använda ett 

matematiskt språk med relevanta begrepp, metoder och eventuella modeller som ett 

hjälpmedel för att tydliggöra problemet eller lösningen (Niss & Jensen, 2002, s. 44-62). Dessa 

förmågor kan kopplas till de förmågor som Schoenfeld (1992, s 32-33) talar om att elever ska 

utveckla genom matematikundervisning. 
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5.3 Undervisning och lärande i matematik 

Undervisning i matematik ska leda till att främja och förbättra elevens matematiska förmåga. 

Riesbeck beskriver på perspektiv på undervisning som växlar mellan varandra: aktions- och 

interaktionsperspektiv. I aktionsperspektivet ska undervisning utgöras av det innehåll och en 

agerande lärare, det vill säga en lärare som undervisar om ett visst innehåll. I 

interaktionsperspektivet ska lärarens medverkan i undervisningen styras av eleverna, det vill 

säga att det eleverna talar om och tänker om gällande matematik ska ligga till grund för 

undervisningen (Riesbeck, 2008, s. 37-38). Undervisning, oavsett ämne, består av tre delar: 

lärarens kunskap om det han/hon ska undervisa om, lärarens förmåga att ta fram poängen i det 

han/hon ska undervisa om, samt elevens förförståelse och abstraktionsförmåga (Riesbeck, 

2008, s. 40).  Vidare skriver Riesbeck (2008, s. 40) att lärare och elever ofta talar förbi 

varandra, det innebär att läraren inte känner till elevernas förförståelse i det område som 

undervisas, vilket i sin tur kan leda till att läraren i många fall lotsar eleven framåt och att 

fokus ligger på antalet uppgifter eleverna ska räkna istället för förståelsen bakom lösningen. 

Detta kan kopplas till induktivt lärande som innebär ett laborativt arbete där man undersöker, 

testar och fördjupar sina kunskaper (se stycke 5.1 om Brousseau och Winslöw), samt det 

deduktiva lärandet där kvantitet står i fokus istället för kvalitet (Skolinspektionen, 2010, s. 15) 

vilket nedan undersöks närmare. 

De elever som lyckas bra i matematik och andra naturvetenskapliga ämnen menar Piaget 

(1976, s.21-25) beror på att de har en bra förmåga att kunna anpassa sig efter den form av 

undervisning som bedrivs i de ämnena, medan de elever som inte lyckas bra behöver en annan 

form av undervisning och metod för att kunna komma fram till rätt svar. Han menar även att 

ett stort problem i matematikundervisningen är att läraren fokuserar mer på de numeriska 

metoderna och därmed inte ägnar den logiska strukturen den tid som den behöver för att 

eleverna ska få en större förståelse för matematiken. Han menar alltså att den kvantitativa 

delen, där eleverna ska räkna ett visst antal uppgifter inom ett specifikt område, får för stort 

utrymme jämfört med den kvalitativa delen, som innebär att eleven genom uppgifter utvecklar 

sin kunskap inom området där det inte är ett visst antal uppgifter som ligger till grund för 

vilken kunskap eleven får. För att ändra på detta ska läraren inte enbart bedriva en traditionell 

undervisning med genomgångar utan få eleverna att själva vilja söka kunskap och få dem att 

börja reflektera över problem och lösningsvägar. Detta skulle leda till att eleverna får 

http://www.avhandlingar.se/om/Eva+Riesbeck/
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upptäcka matematiken på egen hand istället för att endast imitera det läraren och läroboken 

har sagt. Att till största delen bedriva en traditionell undervisning hämmar elevens nyfikenhet 

för matematiken och då det ges för lite tid till eleven att förstå matematiken är det stor risk att 

elevens intresse för ämnet svalnar, för att motverka detta behöver eleven få tid att förstå 

matematiken och hur den kan tillämpas i olika situationer och själv testa detta. Att sitta i 

grupp och diskutera lösningsförslag och strategier kan få eleven mer uppmärksam på sin egen 

kunskap och tankegång samt andra tillvägagångssätt som kan leda eleven till fortsatt lärande 

(Pettersson m. fl, 2010, s. 14-15). Öppna uppgifter, det vill säga uppgifter som kan lösas på 

olika sätt och som har olika svar, kan visa vart eleven är kunskapsmässigt i matematik och i 

sitt tänkande. I ett exempel om hur stor area ett glas utspilld mjölk täcker finns det inget 

entydigt svar, detta eftersom att flera variabler spelar in på lösningen. Det framgår inte hur 

mycket mjölk som fanns i glaset innan det välte eller hur hög höjd den utspillda mjölken har. I 

en uppgift som denna kan flera metoder användas, dels rent praktiskt genom att hälla ut ett 

glas mjölk på bordet eller teoretiskt genom att använda sig av volymen i glaset och höjden på 

den utspillda mjölken. Elevens tankegång, begreppsförmåga och världsuppfattning kan i en 

öppen uppgift synliggöras (Pettersson m. fler, 2010, s. 21). 

5.4 Bedömning av problemlösning i matematik 

De riktlinjer som Skolverket (2011, s. 18) har satt upp gällande bedömning i skola oavsett 

ämne är att läraren genom utvecklingssamtal och IUP
1
 främjar elevens utveckling både 

kunskapsmässigt samt socialt. Elevens kunskapsutveckling ska utvärderas utifrån kursplanens 

krav och vid betygsättning ska läraren utnyttja all tillgänglig information om elevens 

kunskaper i förhållande till kunskapskraven för att sedan göra en allsidig bedömning av dessa 

kunskaper. 

Pettersson m.fl. (2010, s. 7-8) säger att det finns tre steg i att bedöma en elevs lärande, 

nämligen att fastställa var eleven är i sitt lärande, vilka mål eleven har och hur eleven ska 

lyckas nå målen. Trots att Pettersson m. fl (2010, s.7-9) talar om bedömning av kunskap kan 

det appliceras på bedömning av elevens problemlösningsförmåga då en elevs problem-

lösningsförmåga utgår från vilka kunskaper eleven har inom det område som eleven blir 

testad i. Innan bedömningen är det viktigt att bestämma sig för vilka förmågor som ska 

                                                 
1
 Individuell utvecklingsplan 
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bedömas och hur de ska bedömas, det vill säga vad som är relevant och vad som är irrelevant. 

För att kunna bedöma elevens problemlösningsförmåga har Pettersson m. fl (2010, s. 9) radat 

upp frågor som kan vara ett stöd i bedömningen (dessa diskuteras kort här samt fördjupas 

under rubriken 6.3): 

- På vilka sätt har eleven förstått uppgiften? 

Eleven kan ha missuppfattat en fråga och löst problemet utifrån dennes uppfattning av 

problemet och därmed har eleven svarat fel men kan ändå visa kunskaper på en hög nivå. 

- På vilka sätt har eleven löst/arbetat med uppgiften? 

Vilken eller vilka strategier som eleven använder sig av för att komma fram till en lösning 

kan visa på en hög eller låg kunskapsnivå hos eleven, för att visa kunskaper på en hög 

nivå ska eleven hitta effektiva metoder vilket innebär att eleven ska kunna hitta den 

enklaste strategin för att lösa problemet.  

- Vilken kunskap har eleven behärskat vid sitt arbete med uppgiften? 

De kunskaper som eleven visar kan variera nivåmässigt och de visar på vilken nivå de 

olika kunskaperna hamnar i betygskalan. Eleven ska kunna redogöra muntligt för sina 

tankegångar, eleven ska genom uträkningar visa på vilket sätt han/hon tagit sig an 

uppgiften för att lösa den, samt använda lämpliga metoder. Dessa förmågor och kunskaper 

kan hamna på olika nivåer på betygskalan och med återkoppling får eleven veta vilka 

kunskaper som behöver höjas för att nå ett högre betyg i slutändan. 

- Vilken kunskap har eleven inte behärskat vid sitt arbete med uppgiften? 

Både i uträkningar och vid en muntlig respons kan det bli synligt vilka kunskaper som 

eleven inte behärskar. Det kan vara att eleven använder fel metoder, att eleven inte vet hur 

en viss metod ska användas trots försök, eller att eleven inte alls försöker lösa uppgiften. 

Vid en muntlig respons kan det även bli synligt på vilket sätt eleven har förstått 

räknemetoderna om man frågar hur han/hon har tänkt eller varför han/hon använt sig av 

en viss metod. Vissa elever kan inte förklara varför de valt en specifik metod utan har 

endast lärt sig att använda den utan att reflektera över vad den egentligen innebär, medan 

andra elever är medvetna om varför de använder en specifik metod. 
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- Vilka analyser och slutsatser har eleven dragit av resultaten? 

Det svar som eleven kommer fram till kan visa vilken nivå eleven ligger kunskapsmässigt i 

enlighet med kunskapskraven för årskurs nio i matematiken, det visar bland annat om eleven 

förstått vad han/hon ska räkna ut, eller eleven tar hänsyn till rimlighet, allrahelst vid en 

muntlig respons då läraren kan ställa följdfrågor för att låta eleven tänka i längre banor 

utanför uppgiften.  

Isberg (1998, s. 61) tar upp sex andra frågor som kan vara lämpliga att ställa i samband med 

bedömning av problemlösning för att den ska bli så rättvis som möjligt: 

- Vilka möjligheter har den som skall bedömas haft för att kunna utföra efterfrågad 

prestation? 

Om eleven ska lyckas med problemlösning behöver han/hon arbeta med problemlösning i 

matematiken och kan behöva hjälp för att komma vidare. 

- Vad är det egentligen som skall bedömas? Vet den bedömde vilka kriterier som 

efterfrågas för att uppnå ett visst bedömningsresultat? 

Om eleven i förväg vet vilka kriterier som läraren bedömer har eleven en bättre möjlighet att 

visa de efterfrågade förmågorna. 

- Vilket är ändamålet med bedömningen? 

En formativ bedömning är tänkt att leda eleven vidare och längre i sin kunskapsutveckling, 

den ska visa eleven vilka förmågor han/hon har, vilken nivå de ligger på, vilka förmågor som 

behöver utvecklas och på vilket sätt eleven kan arbeta för att utveckla dessa förmågor. Den 

summativa bedömningen visar vilken nivå elevens kunskaper ligger på vid ett tillfälle. 

- Hur skall man som bedömare kunna skaffa sig ett relevant underlag för bedömningen? 

Om bedömningen är formativ ska denna ske vid varje möte med eleven och då behöver lärare 

och elev interagera med varandra och läraren kan behöva skriva ner korta kommentarer om 

elevens förmågor för att senare kunna sammanställa dem för att göra en helhetsbedömning på 

eleven vilket sker vid en summativ bedömning. Är bedömningen däremot summativ kan 

läraren testa elevernas förmågor genom skriftliga prov.  
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- Om den bedömde ber bedömaren att redogöra för hur han/hon kommit fram till 

resultatet: Vilka konkreta kriterier kan bedömaren lyfta fram? 

Här ska läraren ge konkreta svar på vilka förmågor eleven har visat och på vilken 

kunskapsnivå de ligger på, samt vad eleven behöver utveckla för att nå högre.  

Bendz (1998, s. 30-31) tar upp en förmåga som innebär hur väl en person förhåller sig och 

hanterar olika situationer. I matematiken kan detta kopplas till att det inte är elevernas arbete 

som ska bedömas, utan att det är elevens handling som ska bedömas. Detta innebär att läraren 

behöver vara uppmärksam på vad eleven gör och vad som gjort att eleven kommit fram till ett 

resultat. Läraren ska alltså inte gå efter den faktiska handlingen eftersom det genom 

observation inte går att avgöra om resultatet var en slumpmässig handling eller en 

vanehandling. En elev som har denna förmåga gör medvetna, genomtänka och logiska val. 

Därför är det viktigt att eleven inte uppfattar lärarens bedömning som enbart utgående från 

skriftliga prov, då detta leder till att eleven fokuserar på enskilt arbete i arbetsboken och 

därmed ser andra övningar som irrelevanta (Pettersson m. fl, 2010, s. 31).  

Hur läraren utformar uppgifter säger eleven vad som är viktigt och vad eleven bör fokusera på 

att lära sig. Läraren kan via prov fokusera på specifika räknemetoder utifrån ett visst kapitel i 

läroboken, läraren kan även använda sig av muntliga prov, där eleven får förklara hur han/hon 

tänker för att lösa en uppgift. Olika utformningar av prov visar olika kunskaper hos eleven, till 

exempel kan inte en elevs muntliga förmåga testas på ett skriftligt prov och en elevs 

problemlösningsförmåga kan inte testas om uppgifterna är standardoperationer där en viss 

räknemetod testas. 

Att den uttalade provkulturen inom matematikundervisningen, både till form och 

innehåll, påverkar elevernas syn på kunskap och lärande i mycket hög grad är 

uppenbart. Det som kommer på provet är också det som är värt att lära sig och 

ägna uppmärksamhet åt. [...] Det är därför angeläget att utforma fler och vidare 

former för utvärdering som lyfter fram olika kvalitéer i elevers lärande. 

(Skolverket, 2003, s. 34) 

Läraren behöver ha klart för sig vilka problemlösningsförmågor som ska testas, och hur man 

på bästa sätt kan testa dessa förmågor för att på så sätt se vilken kunskap och förmåga eleven 
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behärskar, respektive inte behärskar. Dessa problemlösningsförmågor innefattar utifrån det 

centrala innehållet i kursplanen i matematik för årskurs 9 förmågan att välja strategier och 

metoder samt värdera dessa val, det innefattar även förmågan att formulera frågeställningar 

och förmågan att tillämpa matematiska modeller, förmågan att argumentera för sitt resultat 

och föra logiska resonemang (Skolverket, 2011, s. 62). Att ha en varierad bedömning på olika 

förmågor kan göra att eleven förstår att det inte endast är rena faktakunskaper som står i fokus 

vid bedömning och att bedömning inte endast sker genom skriftliga prov (Pettersson m. fl, 

2010, s. 22-28). Om läraren har informerat eleven om vilka förmågor som testas i 

problemlösning och vilka krav som gäller med koppling till betygskriterierna blir det enklare 

för läraren att bedöma elevens problemlösningsförmåga. 

... det finns ett samband mellan hur väl eleverna känner till målen och deras 

upplevelse av en rättvis lärarbedömning. Elever som anser att de får rättvisa betyg 

anger i högre grad att de fått veta vad som är bestämt i kursplanen att de ska lära 

sig och likaså att de känner till betygskriterierna i ämnet. 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 45) 

I bedömning ska eleven få möjlighet att visa vad de har lärt sig och få möjlighet att uttrycka 

detta i olika former som till exempel i problemlösning och läraren ska ”...utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling” (Skolverket, 2003, s. 33). Dock får detta för lite utrymme i matematiken 

och bedömningen utmärks mest genom skriftliga prov som diagnostiska prov, prov från 

läroböcker samt de traditionsenliga poängsatta proven. I dessa prov är svaret antingen rätt 

eller fel och vägen till lösningen ska överensstämma med den som läroboken lär ut. Men detta 

bedömningsunderlag kan inte täcka den utveckling varje elev förhoppningsvis har gjort i 

matematiken. Det behövs komplement, en helhetsbedömning av varje enskild individ, som 

tyvärr är mer vanlig i andra skolämnen än i matematiken, där kvalitéerna på kunskapen är 

avgörande för betygsättningen. Att som lärare använda sig av problemlösning i skriftliga 

prov, diskussioner eller som ett naturligt inslag i undervisningen är efter den nya kursplanen 

viktigt då det ingår i det centrala innehållet. Om läraren ska testa elevers problemlösnings-

förmåga behöver eleverna i förväg ha blivit introducerade i problemlösning genom bland 

annat undervisning. 
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6 Analys och diskussion 

Studiens syfte är att ge en insyn i vad man som lärare bör tänka på vid bedömning av 

problemlösningsförmåga i skolmatematiken samt koppla detta till kursplaner och 

betygskriterier. Jag har valt att analysera problemlösning i matematik, lärande och bedömning 

och väva in diskussionen i analysen för att sedan ge en sammanfattande och avslutande analys 

i slutet av arbetet. Min diskussion kopplas även till mina erfarenheter som lärarstudent samt 

verksam lärare. 

6.1 Problemlösning i matematik 

Bergsten (2006, s. 166) samt Mouwitz (2007, s. 61) förklarar problemlösning som ett problem 

där man på förhand inte har någon given metod att använda sig av för att lösa problemet, till 

skillnad från de rutinuppgifter som är vanligt förekommande i läroböcker. Bergsten (2006, s. 

166) tar upp tre perspektiv på problemlösning, dels elevens tänkande, där minne, kunskap 

samt strategier har huvudfokus, kognitiva perspektivet, dels hur problemets sammanhang och 

kontext samt det sociala samspelet påverkar problemlösningen, sociokulturella perspektivet, 

och slutligen där problemlösningens syfte och koppling till ämnet står i fokus, där det alltså är 

vägen till kunskap som berörs, epistemologiska perspektivet. Mouwitz (2007, s 61) förklarar 

problemlösning som en relation till den person som ska lösa problemet, det vill säga att 

personens kreativitet står i förhållande, eller relation till, problemlösningsförmågan. Han 

menar att problemlösning innebär att använda de matematiska kunskaper man redan har för 

att på ett kreativt sätt använda dessa för att hitta en väg till lösningen. Både Bergstens och 

Mouwitz förklaringar för vad problemlösning är kan kopplas till Skolverkets (2011, s. 64-66) 

definition av vad problemlösning innefattar, nämligen användandet av strategier och metoder, 

värdering av sina val, att på ett matematiskt sätt formulera frågeställningar samt kunna 

tillämpa olika matematiska modeller. Bergsten (2006, s. 166-167) skriver vidare att en person 

kan uppfatta en uppgift i matematiken som ett problem medan en annan person ser det som en 

rutinuppgift. Det som gör att ett problem är just ett problem avgörs av problemlösarens 

erfarenheter och kunskaper, om personen från början ser en metod för att lösa problemet eller 

inte. Han menar att problemlösning går ut på arbetet som leder fram till svaret.  

 



35 

 

Genom att arbeta med problemlösning i skolmatematiken ges eleverna möjlighet att 

kommunicera med andra, deras kreativitet testas, de får vara aktiva och de får möjlighet att 

föra resonemang och teorier som i sin tur är en viktig del i matematik. Som lärare är det 

viktigt att veta på vilket sätt man använder problemlösning i undervisningen, om det är för att 

skapa variation, för att träna elever i ett kreativt tänkande, få eleverna att känna att de har 

nytta av matematiken i andra sammanhang, eller en kombination av dessa. Eleverna behöver 

bli introducerade i vad problemlösning innebär och bli tränade i denna förmåga om de ska 

kunna bli bedömda utifrån deras problemlösningsförmåga (Anderberg & Källgården, 2007, s. 

4; Bergsten, 2006, 2. 172). Som tidigare nämnt läser eleven av vilken form av förmåga som 

läraren anser är viktig utifrån lärarens sätt att utforma prov, men eleven känner i regel inte till 

vilka förmågor som ska ingå i bedömningen och att bedömningen kan ske på olika sätt och 

inte enbart genom skriftliga prov (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 45; Skolverket, 

2003, s. 34). Kreativitet är centralt i bedömningen av elevens problemlösningsförmåga då 

eleven ska kunna tillämpa sina tidigare kunskaper på det ställda problemet, där det inte finns 

någon given väg för eleven att välja utan får använda sin kreativitet och kunskap för att kunna 

formulera frågeställningar, hitta lösningsstrategier, använda modeller och för att kunna 

resonera om sina val, vilket i sin tur är förmågor som finns i betygs- och bedömningskriterier 

(Pettersson m. fl, 2010, s. 22-28; Skolverket, 2003, s. 33-34).  

6.2 Kursplaner och betygskriterier i matematiken 

Som nämnt sedan tidigare ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och 

nyfikenhet, sin tankeförmåga samt få utveckla den egna förmågan att arbeta självständigt och 

i grupp. Vidare ska eleverna få tilltro till sitt eget matematiska tänkande, deras förmåga att 

formulera och utveckla problem samt dra slutsatser från dessa ska tränas. Detta är förmågor 

som de gamla kursplanerna i matematik (Skolverket, 2000) har fastställt ska bedömas. De ska 

få möta kunskap i form av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.  Eleverna ska utveckla 

sitt intresse för matematiken, kunna kommunicera på ett matematiskt sätt med hjälp av det 

matematiska språket och dess uttrycksformer. Vidare ska de lära sig att se mönster, former 

och samband och lära sig att förstå och lösa problem, utöver detta ska eleverna inse att det 

finns flera vägar och metoder till rätt lösning. De kunskaper som eleverna förvärvar ska hjälpa 

dem att hantera situationer i andra sammanhang samt räcka för att klara vidare studier 

(Skolverket, 1994, s. 34; 2000; 2011, s. 8-10, 64). Den nya kursplanen i matematik 
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(Skolverket, 2011, s. 67, 70) säger att elever i slutet av årskurs 9 åtminstone ska ha förvärvat 

dessa förmågor, och beroende på betyg ska dessa vara mer eller mindre välutvecklade. Här 

vill jag även poängtera vissa problem som jag anser kan uppstå för läraren vid bedömning då 

kursplanen använder ord som ”i huvudsak fungerande sätt”, ”viss anpassning, ”enkla och till 

viss del” samt ”tillfredställande resultat” för att nämna några. Denna nivå på elevens förmåga 

anser jag kan tolkas olika från lärare till lärare vilket kan göra att elever med skilda lärare kan 

få olika bedömningar vid samma nivå av förmågor, samtidigt som det inte finns något 

tydliggörande från Skolverket vad dessa begrepp konkret står för.  

Då problemlösning som del i det centrala innehållet och i kunskapskraven fått en mer 

framträdande plats i de nya kursplanerna behöver problemlösning få en större del i 

undervisningen i matematik. Problemlösningen bör innehålla strategier, värdering av 

strategier och metoder, matematiska formuleringar av frågeställningar samt matematiska 

modeller och dess användning. Tillsammans med matematikundervisningens syfte där eleven 

bland annat ska reflektera och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat, 

beskriva och formulera problem, samt utveckla förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang gör att flera kunskapskrav (se rubrik 5.4.1) kan knytas till 

problemlösning och därmed blir det som lärare viktigt att bedöma elevers 

problemlösningsförmåga. Med koppling till Anderberg & Källgården (2007, s. 4) öppnas det, 

tack vare de nya kursplanerna, upp och ger eleverna större utrymme att använda sin kreativitet 

istället för att bli styrda till använda en viss metod som läroböckerna gör, vilket gör att de nu 

kan hitta nya vägar till ett resultat. 

6.3 Bedömning av problemlösning i matematik 

Den bedömning som sker i dagens skola i matematiken utgår mestadels från olika former av 

skriftliga prov eller via de uppgifter som löses ur läroboken där svaret är antingen rätt eller fel 

och det finns i regel bara en ”rätt” väg till svaret, nämligen den som läroboken lär ut 

(Pettersson m. fl, 2010, s. 22-28). Detta underlag räcker inte för att täcka elevens samlade 

kunskaper utan någon form av komplement behövs, menar Skolverket (2003, s. 33-34). 

Denna form av bedömning är den så kallade summativa bedömningen, där elevens förmåga 

bedöms vid ett tillfälle. Vid problemlösning är det istället vägen fram till svaret som står i 

fokus och då sker en formativ bedömning där bedömningen är en fortgående process.  
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Eftersom att kursplanerna och betygskriterierna använder mångtydiga ord (se 6.2) som kan 

skapa en varierad bedömning bland lärare kan ett sätt att motverka detta vara att använda sig 

av en bedömningsmatris där man har kolumner för de förmågor eleverna ska visa. De 

förmågor som eleverna ska visa är; att välja metoder och strategier, att utföra beräkningar, att 

resonera och argumentera muntligt, att använda modeller och att se kopplingar mellan 

matematiska begrepp. Sedan fyller man i vilken nivå, grundläggande, god eller mycket god 

(det ska här poängteras att dessa nivåer kan tolkas olika av lärare, men att man kan bryta ner 

bedömningsdelarna för att få en välgrundad bedömning) kunskaperna som eleven visar ligger 

på för varje förmåga. Det blir då mer konkret för både elev och lärare var eleven ligger i sin 

kunskapsutveckling och vilka förmågor eleven behöver utveckla. En sådan här matris används 

på den skola där jag arbetar som matematiklärare i årskurs 9 och både elever och jag som 

lärare får en bättre inblick över elevens kunskaper och vad som krävs av eleven för att nå ett 

högre betyg.  

Problemlösning testar fler förmågor hos eleven än vad skriftliga prov jag har mött som elev i 

regel kan göra, detta då det har varit svaret som stått i fokus i de skriftliga proven och inte 

vägen fram till svaret. Problemlösning kan självklart bedömas via skriftliga prov genom att 

läraren tar med problemlösningsuppgifter, detta eftersom att elevens förmåga att välja strategi 

och metod, kunna ställa matematiska frågeställningar, argumentera för sina val och värdera 

resultat kan visas. Jag anser att det här är viktigt att läraren går igenom med eleverna vilka 

förmågor som kan testas och arbeta med eleverna så att de förstår hur man kan gå tillväga vid 

problemlösning för att visa vilka förmågor man har.  

6.4 Vilka faktorer är centrala vid bedömning av problemlösning i 

matematiken i årskurs 9? 

Avslutningsvis för att sammanfatta vilka faktorer som är centrala vid bedömning av 

problemlösning i matematik i årskurs 9 vill jag ta upp några utgångspunkter (se 5,4) och 

koppla dessa till den övriga litteraturen.  

 Problemlösningens syfte 

Bergsten (2006, s. 173) säger att problemlösning och lärande samspelar med varandra där 

problemlösningen innefattas av kommunikation, kreativitet, aktivitet, matematisering samt 
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resonemang. Detta kan kopplas till betygskriterierna i matematik för årskurs 9 (2011, s. 70) 

där eleverna bland annat ska formulera matematiska modeller, kunna föra resonemang om och 

redogöra för tillvägagångssätt och resultatens rimlighet, kunna ge förslag på andra 

tillvägagångssätt, med hjälp av matematikens uttrycksformer kunna beskriva olika begrepp 

samt kunna välja och använda matematiska metoder. 

 Vad ska bedömas och hur ska detta göras 

Den kriterierelaterade bedömningen (Selghed, 2006, s. 52) innebär att man som lärare 

försöker avgöra om en förutbestämd förmåga finns hos eleven. Syftet med denna bedömning 

är att ta reda på om eleven har lyckats tillägna sig den kunskap som undervisningen i 

matematik ska ha bidragit till. Som lärare menar jag att det är viktigt att i förväg bestämma 

vilka förmågor hos eleven som man vill testa för att sedan kunna utforma ett prov där eleven 

har möjlighet att visa dessa förmågor. Efter provtillfället kan läraren sedan se vilka förmågor 

eleven behärskar och inte behärskar för att veta hur man ska gå vidare med varje elev i 

matematikundervisningen. 

Det läraren ska bedöma när det gäller problemlösning  är elevens förmåga att välja strategier 

och metoder samt kunna värdera dessa. Vidare ska elevens förmåga att formulera 

frågeställningar bedömas samt dennes förmåga att presentera och synliggöra uppgiften i en 

modell eller figur (Skolverket, 2011, s. 67) 

 Elevens medvetenhet om vad som ska bedömas  

Om eleverna i förväg är införstådda med vilka förmågor som ska testas och koppla dessa till 

de förmågor som kursplanen säger ska ingå i problemlösning, kan de lättare visa prov på de 

förmågor man som lärare vill se för att kunna göra en bedömning. Läraren har en stor roll i 

hur eleverna uppfattar vissa förmågor som viktiga eller oviktiga utifrån hur prov är utformade 

(Pettersson, m. fl, 2010, s. 22-28). Det är skolans skyldighet att läraren går igenom både 

kursplan och betygskriterier med eleverna i förväg så att eleverna vet vilka förmågor som 

läraren vill bedöma och poängtera att det inte endast är skriftliga prov som bedöms. När 

läraren talar med eleverna om problemlösningsförmågor i matematiken är det klokt om 

läraren kan ge exempel och arbeta med eleverna för att göra dem medvetna om hur eleven kan 

visa prov på sina förmågor. Detta i sin tur leder till att eleverna i större utsträckning anser sig 
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få en rättvis bedömning som Myndigheten för skolutveckling (2007, s. 45) i sin rapport talar 

om. 

 På vilket/vilka sätt har eleven förstått problemet 

Läroböckerna styr eleverna i deras tankebanor gällande vilken form av strategi som ska 

användas vid olika uppgifter vilket hämmar elevernas kreativitet (Anderberg & Källgården, 

2007, s. 4). Brousseau (1997, s. 8-17) och Winslöw (1997, s. 138) beskriver faser läraren kan 

använda sig av vid problemlösningsaktiviteter där läraren ska observera elevernas arbete och 

handling för att på så sätt se om eleverna har förstått problemet eller inte, om eleverna inte har 

förstått problemet får läraren gå in och gå igenom det för att sedan se om eleverna har förstått 

problemet. Eleverna behöver lära sig att det finns flera vägar till rätt lösning och att de inte är 

metodstyrda som läroboken uppmanar eleverna till och det är här vi kommer in på elevernas 

möjlighet till att lösa problem. Elever kan tolka en uppgift på olika sätt och ska man sedan 

bedöma elevens problemlösningsförmåga behöver man utgå från det sätt som eleven har 

tolkat uppgiften på, och sedan löst den utifrån tolkningen.  

 Vilken möjlighet har eleven att lösa problemet 

Läraren i matematikundervisningen ska undervisa om problemlösning, så att eleven har 

möjlighet; att välja metoder och strategier på egen hand, att kunna redovisa för sina val 

gällande metoder och strategier och att kunna argumentera för dessa. Vilket i sin tur är några 

av kunskapskraven i matematik för årskurs 9. Denna undervisning kan behöva gå ifrån 

läroboken då den ofta styr eleverna in i ett enformigt tänkande (Skolverket, 2004, s. 53-54). 

Läraren behöver använda sig av öppna problem i sin undervisning där eleverna då kan se att 

det finns olika vägar till ett svar (Schoenfeld, 1992, s. 32-33). Att träna elever i 

problemlösning leder till att de kan bli mer uppmärksamma på sin egen kunskap och kan 

utveckla denna (Pettersson m. fl, 2010, s. 14-15). Detta kan i sin tur leda till att mer tid läggs 

på den logiska struktur som matematiken har som Piaget (1976, s. 21-25) anser gå förlorad då 

lärarna lägger för mycket tid på de numeriska metoderna. Om mer tid läggs på den logiska 

strukturen kan eleverna få en större förståelse för matematiken vilket i sin tur leder till att 

eleverna får en större förståelse för problemlösning. 
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 Hur har eleven försökt lösa problemet 

Mouwitz (2007, s. 61) säger att problemlösning testar elevens kreativa förmåga där eleven ska 

hitta en lösning på ett problem där ingen klar lösningsmetod finns synlig. Min erfarenhet som 

tidigare elev och som lärarstudent är att det finns elever som inte försöker lösa problem när de 

från början inte ser en metod att använda sig av för att lösa problemet. Jag tror att dessa elever 

är för vana av den lotsning som läroböcker och läraren ger i undervisningen att de inte vet hur 

de ska tänka själva för att lösa ett problem, vilket hänger ihop med elevens förståelse av 

problemet samt dennes möjlighet att lösa problemet. Slutsatsen av detta är att elever 

kontinuerligt behöver tränas i problemlösning så att de blir vana att själva hitta en metod samt 

att de får möjlighet att diskutera problem med andra för att på så sätt synliggöra andra 

tillvägagångssätt för att lösa ett problem. 

 Vilka kunskaper har eleven använt/inte använt sig av 

Genom problemlösning kan läraren se vilka förmågor eleven behärskar och inte behärskar. 

Om läraren märker att eleven saknar vissa förmågor behöver läraren ta reda på varför eleven 

inte har tagit till sig dessa genom undervisning, om det beror på att eleven ännu inte har 

mognat tillräckligt för att hantera kunskapen, eller om eleven inte fått tillräckligt med 

utmanande uppgifter som byggt vidare på de kunskaper eleven behärskat (Aspeflo, 2007, s. 1-

2). Kursplanen (2000) säger att kunskap omfattar de fyra f:en, fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet och att eleven ska kunna använda sig av dessa kunskapsformer för att få en 

helhet i sin matematiska kunskap. I den nya kursplanen för matematik i årskurs nio 

(Skolverket, 2011, s. 70) står det däremot skrivet att när det gäller problemlösning ska 

eleverna kunna formulera matematiska modeller, de ska kunna resonera och redogöra om sina 

val av tillvägagångssätt och om de resultat de kommit fram till samt ge förslag på alternativa 

tillvägagångssätt. Vidare ska de med hjälp av matematiska uttrycksformer kunna; beskriva 

olika begrepp, föra resonemang och använda matematiska metoder, argumentera för sina val 

och följa andras resonemang. 

 Vilka slutsatser har eleven kommit fram till 

Genom valideringssituationen ska elevens ställda hypoteser utifrån problemet valideras, det 

vill säga fastställa genom försök eller motbevisning om dessa hypoteser stämmer för att sedan 
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kunna dra slutsatser utifrån detta (Brousseau, s. 8-17; Winslöw, 2006, s. 137-139). Genom att 

studera elevens slutsatser anser jag att man som lärare kan se hur väl eleven har förstått 

problemet för att sedan veta hur man ska gå vidare i undervisningen. Utifrån kursplanen 

(Skolverket, 2011, s. 70) kommer här elevens förmåga att formulera modeller, kunna 

argumentera och resonera matematiskt om de tillvägagångssätt som eleven har valt fram. 

 Vilken trovärdighet har bedömningen  

När det gäller bedömningens trovärdighet behöver man som läraren fundera över om provet 

kan visa de förmågor man som lärare vill bedöma och om det finns fler sätt att bedöma dessa 

förmågor, jag anser även att läraren behöver fundera över vilken möjlighet eleven haft för att 

lösa uppgifterna och framförallt om eleverna blivit undervisade i de förmågor man vill 

bedöma. Om man som lärare försöker bedöma samma förmåga hos eleven på olika sätt anser 

jag att läraren lättare kan göra en rättvis bedömning av eleven. 

 Vilka kriterier har eleven uppfyllt 

För att kunna avgöra vilka kriterier som eleven har uppfyllt behöver läraren innan 

bedömningen fastställa vilka förmågor som ska bedömas för att sedan ta reda på om eleverna 

uppfyller dessa eller inte, bedömningsmatrisen jag tidigare nämnt är ett mycket bra 

hjälpmedel för detta. Kunskapskraven för betyget E i årskurs nio (Skolverket, 2011, s. 70) 

säger inget om vilka förmågor som ingår i problemlösningen men om man kopplar ihop det 

med vad som står i det centrala innehållet i kursplanen (Skolverket, 2011, 2. 67) samt det jag 

skrivit tidigare i detta arbete om vad problemlösning är i matematiken kan man se att det finns 

flera kriterier i kunskapskraven som kan appliceras på elevens problemlösningsförmåga. 

Dessa kriterier är utifrån kunskapskraven för betyget E i årskurs nio (Skolverket, 2011, s. 70): 

 Eleven ska kunna bidra till att formulera enkla matematiska modeller 

 Eleven ska föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av 

tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen 

samt att eleven ska kunna bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. 
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 Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i 

huvudsak fungerande sätt samt kunna föra enkla resonemang kring hur begreppen 

relaterar till varandra. 

 Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget med ett tillfredställande resultat. 

 Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 

fungerande sätt och använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till 

syfte och sammanhang. 

 Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta 

matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. 

För att bättre synliggöra detta är den bedömningsmatris jag nämnde tidigare ett bra redskap att 

använda sig av för att se på vilken nivå eleven befinner sig när det gäller de olika förmågorna 

som läraren ska testa, för att samtidigt konkretisera det för eleven så att han/hon blir medveten 

om nivån på sina förmågor och vad han/hon behöver lägga mer tid på att utveckla. 

6.4.1 Elevexempel 

Här presenteras en uppgift som sedan analyseras utifrån de faktorer som är centrala vid 

bedömning av elevers problemlösningsförmåga för att kort sammanfatta praktiskt de resultat 

som presenterats i denna studie. 

 

 

       20 cm 
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Figuren består av en liksidig triangel med sidan 4 cm, en rektangel samt en halvcirkel. 

Beräkna figurens area så exakt som möjligt. 

Syftet med denna uppgift kan vara att testa elevernas förståelse för areaberäkning, deras 

förståelse för likformighet, deras förståelse för geometriska figurer, Pythagoras sats samt 

förmågan att svara i exakt form, vilket även är vad som ska bedömas. Detta medföljer att 

läraren behöver ha undervisat eleven i geometri för att eleven ska ha möjlighet att lösa 

uppgiften. Eleven ska lösa uppgiften skriftligt. Det enklaste sättet att göra eleven medveten 

om vilka förmågor som ska testas är genom att i början av provet punkta upp vilka förmågor 

som ska testas. 

För att räkna ut figurens area behöver eleven veta bas och höjd i triangeln, rektangeln bredd 

samt cirkelns radie. Om eleven har förstått vad liksidig innebär vet eleven att basen på 

triangeln är 4 cm, och då vet eleven snabbt att bredden på rektangeln är 4 cm och att radien på 

cirkeln är 2 cm. Om eleven inte förstått detta behöver läraren i ett senare skeende hjälpa 

eleven att tillägna sig den kunskapen. 

Om eleven sedan tror att höjden i triangeln är 4 cm (som är triangelns sida) behöver läraren 

även här i ett senare skeende hjälpa eleven att tillägna sig denna kunskap. För att veta höjden i 

triangeln behöver eleven använda Pythagoras sats för att kunna räkna ut den önskade sidan. 

Då det i uppgiften står att eleven ska svara i exakt form ska eleven inte beräkna närmevärdet 

genom att ta roten ur (se exempel nedan), om eleven ändå beräknar närmevärde behöver 

läraren senare förklara för eleven vad exakt form innebär och att uttryck inte kan avrundas om 

de ska vara exakta, detta gäller även om eleven vid uträkning av halvcirkelns area använder 

ett närmevärde på pi. 

Utifrån det de lösningsmetoder och resultat som eleven kommer fram till kan läraren se vilka 

förmågor som eleven behärskar och vilka förmågor som eleven saknar, de saknade 

förmågorna ska inte ge någon form av avdrag vid bedömningen utan ska visa vilka delar inom 

matematiken som eleven behöver träna mer på. 
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6.4.2 Bedömingsexempel 

Här redovisas hur läraren kan bedöma en elevs problemlösningsförmåga utifrån 

grundläggande kunskaper (E-nivå), goda kunskaper (C-nivå) samt mycket goda kunskaper 

(A-nivå). Exemplen är påhittade.  

 

Exempel 1 

Triangelns bas är 4 cm då den är liksidig. 

Arean på triangeln är 4*4/2=8 

Area på rektangeln är 4*20=80 

Area på cirkeln är 2*2*3,14/2=6,3 

Total area är 8+80+6,3=94,3 

Ovanstående exempel visar att eleven inte har full kontroll över höjden i triangeln men gör 

utifrån sin tolkning av höjd korrekta uträkningar med närmevärden vilket visar på en 

grundläggande förståelse. Eleven sätter inte ut enheter efter uträkningarna. Eleven visar en 

god förståelse för areaberäkningar och begreppet liksidighet. Här behöver läraren gå igenom 

med eleven var höjden i en triangel finns och hur man räknar ut den, samt vad exakt form 

innebär.  

Exempel 2 

Basen på triangeln är 4 cm då den är liksidig. 

Delar triangeln i två rätvinkliga trianglar med diagonalen 4cm och basen 2 cm. Då 

är höjden 4^2-2^2 = 12 

√12 = 3,5 

Arean på triangeln är på 4*3,5/2 = 7 cm² 

Area på rektangeln är 4*20 = 80 cm² 
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Area på cirkeln är 2*2*3,14/2 = 6,3 cm² 

Total area är 7+80+6,3=93,3 cm² 

Här visar eleven en god förståelse i Pythagoras sats, i begreppet liksidighet, för 

areaberäkningar samt sätter ut korrekta enheter. Läraren behöver gå igenom med eleven vad 

exakt form innebär. 

Exempel 3 

Basen på triangeln är 4 cm då den är liksidig. 

Delar triangeln i två rätvinkliga trianglar med diagonalen 4cm och basen 2 cm. Då 

är höjden 4^2-2^2 = √12 cm² 

√12 = √(2*2*3) = 2√3 cm² 

Area på rektangeln är 4*20 = 80 cm² 

Area på cirkeln är 2*2*π/2 = 2π cm² 

Totala area är 2√3+80+2π cm² = 2(√3+40+π) cm² 

Här visar eleven en god förståelse när det gäller Pythagoras sats och begreppet liksidighet. 

Eleven visar en mycket god förståelse när det kommer till att kunna göra beräkningar där man 

ska svara i exakt form. 
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8  Bilaga – Kursplaner och betygskriterier för 

matematik 

MATEMATIK  

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas 

såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som 

sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande 

aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. 

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardags-

livets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.  

Syfte  

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att 

uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och 

lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga 

och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 

uttrycksformer.  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska 

eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital 

teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och 

tolka data.  
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Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att 

utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 

kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.  

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska samman-

hang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen 

ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och 

begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom 

kunna se matematikens sammanhang och relevans. 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-

sättningar att utveckla sin förmåga att  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Centralt innehåll 

I årskurs 7–9 

Problemlösning  

• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt 

värdering av valda strategier och metoder.  

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika 

ämnesområden.  
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• Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer. 

Kunskapskrav 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9  

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom 

att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär 

samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i 

sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av 

tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan 

bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.  

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även 

beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak 

fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra 

enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.  

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, 

algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande 

resultat.  

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt 

och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra 

matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar 

och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och 

bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.  

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9  

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 

uppfyllda.  
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Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9  

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom 

att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till 

problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon 

bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till 

problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.  

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i 

bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika 

begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I 

beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade 

resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.  

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god 

anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, 

algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.  

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och 

använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska 

uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I 

redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att 

framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.  

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9  

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 

uppfyllda.  

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9  

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja 

och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt 

formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för 

välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens 
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rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa 

tillvägagångssätt.  

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda 

dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp 

med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan 

eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur 

begreppen relaterar till varandra.  

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god 

anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, 

algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott 

resultat.  

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och 

andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I 

redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att 

framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och 

fördjupar eller breddar dem. 

(Skolverket, 2011, s. 62-63, 67, 70-71) 

 


