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Sammanfattning: Denna studie har behandlat problemlösning i gymnasiesärskolans matematikundervisning. 

Syftet har varit att undersöka vilka didaktiska övervägande sex gymnasiesärskolelärare i matematik gör i sin 

undervisning kring problemlösning och hur de planerar och reflekterar kring detta.  

En induktiv metod har använts eftersom ingen särskild teori ligger i botten. Metoden är kvalitativ och data har 

samlats in från semistrukturerade intervjuer som har behandlats med tematisk analys, innehållsanalys, där hela 

materialet använts.  

Ur materialet kommer gymnasiesärskolelärarnas didaktiska överväganden fram kring hur, var, vad och varför 

problemlösning görs. De lyfter även fram sin planering och reflektion. Den innefattar framtagning av eget 

material, både praktiskt och textmaterial, som görs för att anpassa både efter elevernas kognitionsnivå, centralt 

innehåll i kurs- och ämnesplaner och koppling till samhället. Lärarna lyfter fram problemlösningen som viktig 

och att den ska beröra något vardagsnära. Eleven ska därigenom ges möjlighet att generalisera och 

självständigare kunna hantera problem som uppkommer i vardags- och yrkesliv. Problemlösning är viktig för 

elevens lärande både vad gäller kognitiva aspekter som begreppsförståelse och förståelse för matematiken i sitt 



 

 

sammanhang. Även affektiva aspekter lyfts fram såsom att problemlösning kan stärka elevens självförtroende 

och öka självständigheten.  
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1 Inledning och syfte 

1.1 Inledning 

Matematikundervisning och dess innehåll intresserar mig, framförallt hur det når fram till 

lärande hos eleven. Min erfarenhet från både vanligt högstadium och gymnasiesärskolans 

individuella- och nationella program är att jag som pedagog har fått utmana mig i mitt eget 

sätt att undervisa framförallt när jag mött elever som har svårt för matematik. Det blir 

påtagligt i dessa situationer att jag behöver både förståelse för elevens referensvärld och vilka 

delar som eleven tagit till sig som självklara inom matematiken. Jag behöver även idéer om 

hur det går att visualisera och belysa praktiskt i undervisningen. I särskolan där inte alla 

elever är läsare blir frågan ytterligare belyst hur läraren låter eleven jobba med 

problemlösning kontra rutinräkna utifrån sin nivå (påverkad av exempelvis minnesförmåga 

och kognitionsnivå). Jag har erfarenhet av att alltför många elever tycker matematiken är svår 

och abstrakt och har lågt självförtroende vad gäller sin matematikförmåga. Detta gäller både 

elever som jag mött på högstadiet och i särskolans gymnasium. Eleverna kopplar matematik i 

hög grad till rutinräkning och visar inte prov på så mycket av problemlösningsförmåga. Hur 

kan vi ge våra elever i särskolan chansen att komma vidare i sitt matematiska tänkande? De 

behöver kunna använda matematiken där den behövs i yrkesliv och privatliv med de redskap 

som krävs, exempelvis miniräknare.  

Skollagen SFS (2010:800) pekar på rätten för alla som gått ut grundsärskolan att få läsa vidare 

på gymnasiesärskolan och understryker att utbildningen ska anpassas efter elevens 

förutsättningar. Persson (2007) lyfter fram att det särskilda med specialpedagogikens 

kompetens inte ligger i specifika metoder utan att kunna anpassa undervisningen så ett den 

passar alla elever.  

Läroplanen i gymnasiesärskolan belyser vikten av att elever lär sig jobba kreativt, laborativt, 

får lösa problem och ges chansen att se saker i ett sammanhang och stimuleras av att arbeta 

både enskilt och i grupp (skolverket 2013:148).  

Jag är nyfiken på hur andra lärare på gymnasiesärskolan ser på just problemlösning inom 

matematik, hur de jobbar med eleverna kring detta och hur de ser på kopplingen till 

läroplanen i sitt arbete. 

1.2 Syfte 

För att kunna utvecklas till en lärare med fördjupad pedagogisk kompetens som kan möta alla 

elever är det viktigt att som lärare ta del av andra människors tankar, både övergripande 
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forskning men även mer praktiknära hur andra lärare gör och tänker. Det övergripande syftet 

med studien är att undersöka och analysera hur matematiklärare i gymnasiesärskolan 

resonerar kring matematisk problemlösning och hur de lyfter fram det elevnära arbetet.  

Frågeställningar: 

1. Vilka didaktiska överväganden gör lärarna när de jobbar med problemlösning i 

matemaikundervisningen? 

2. Hur lyfts planering och reflektion fram kring problemlösning i 

matematikundervisningen? 
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2 Centrala begrepp 
I denna del vill jag kort beskriva styrdokumentens upplägg för särskolan upp till och med 

gymnasienivå samt belysa att läroplanen för särskolan i stort lyfter fram problemlösning som 

en viktig del av undervisningen. Begrepp som jag fokuserar på i denna studie är 

problemlösning, didaktik och utvecklingsstörning. 

2.1 Aktuella styrdokuments upplägg för grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

Dokument som är styrande för särskolan är skollagen (2010:800) som berör både allmänna 

bestämmelser och bestämmelser som enbart riktar sig till särskola och gymnasiesärskola 

uppdelat på särskilda kapitel men även läroplaner med respektive kurs- eller 

ämnesområdesplaner. Läroplaner och kursplaner/ämnesplaner för grundsärskolans och 

gymnasiesärskolans respektive två inriktningar beskrivs kort nedan: 

Läroplanen för grundsärskolan (skolverket, 2011) med en allmän del. 

 Grundsärskolan med kursplaner i olika ämnen likt vanliga grundskolan med betyg A-E 

(F används inte)  

 Grundsärskolans träningsskoledel där eleverna läser efter 5 ämnesplaner med betygen 

grundläggande eller fördjupade kunskaper. 

Gymnasiesärskolan läroplan (skolverket, 2013) med en allmän del. 

 Nationella programmet med kursplaner i kurser med olika poäng där betyg A-E (F 

används inte) ges efter avslutad kurs. 3600 poäng sammantaget utgör gymnasiekursens 

totala innehåll under 4 år. Det finns tio olika programinriktningar.  

 Individuella programmet har 6 stycken ämnesområden med betyg som grundläggande 

eller fördjupade kunskaper. 

2.2 Problemlösningens framtoning i styrdokument. 

Läroplanens roll, vilka förmågor och centralt innehåll som ska belysas styr hur 

undervisningen utformas. Problemlösning finns med som en viktig del genom 

styrdokumenten i särskolan från grundskola till gymnasiet.  

De nationella programmen är numera uppbyggt på liknande sätt som vanliga gymnasiet med 

olika kurser. Här förväntas numera många från grundsärskolan fortsätta som inte läst efter 

ämnesområden. Nationella programmet på gymnasiesärskolan innebär att eleverna åtminstone 

läser en kurs i matematik. I kursplanen för ”Matematik 1” lyfts bland de olika förmågorna 

vikten av att kunna välja strategier för att lösa problem i vardags- och yrkesliv (punkt 3). 
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Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att använda matematiska begrepp. 

2. Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska 

uppgifter av standardkaraktär.  

3. Förmåga att välja strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet. 

4. Förmåga att föra och följa matematiska resonemang och bedöma riktighet och rimlighet i dessa. 

(skolverket, gymnasiesärskolans kursplan matematik 1, 2013) 

Det individuella programmet på gymnasiet bygger på att eleven ska tränas inom 6 

ämnesområden under alla 4 åren på gymnasiet. I ämnesplanerna för individuella programmet 

(2013) är matematiken och problemlösning inbäddad i flera av ämnesområdena och tydligast 

utskriven i ämnesområdet ”Natur och miljö” där förmågan att lösa matematiska problem i 

vardagen är en av förmågorna (punkt 2): 

1. Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö. 

2. Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen. 

3. Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning. 

4. Förmåga att orientera sig i tid och rum. (skolverket, gymnasiesärskolans ämnesplan NAM, 2013).

                                                                

I syftestexten i ”Hem och konsumentkunskap” står det inte utskrivet matematisk 

problemlösning men den kan inbegripas i citat som: ”I undervisningen ska eleverna få lösa 

problem och pröva olika metoder och tillvägagångssätt vid arbete i ett hem.” (skolverket, 

gysär13, ämnesplan: HEM). 

På liknande sätt är matematiken inbäddad i de fem ämnesområden som grundsärskolans 

träningsskoleelever tränas inom. 

I Läroplanerna ovan lyfts problemlösning som en viktig förmåga för eleverna att utvecklas i 

och att det framförallt rör träning i problem kopplade till vardag och yrkesliv. 

2.3 Didaktik 

Didaktik kommer av det grekiska verbet ”didaskein” (gre. ” διδασειν”). Det kan tolkas både 

som aktiviteten att undervisa eller själva inlärningen (Jank & Meyer, 1997).  Jank och Meyer, 

(1997) tar upp att didaktiken handlar om Vem som-, Vad man-, När man-, Med vem man-, 

Var man-, Hur man- Genom vad man-, Varför man- och För vad man skall lära sig. 

Wyndhamn (1990, s. 41) lyfter fram L. O. Dahlgrens (1986) precisering av några av 

begreppen där ”Vad” handlar om att identifiera ett innehåll i exempelvis matematiken och 

göra ett urval för den tänkta disciplinen. ”Varför” handlar om att legitimera och motivera 

varför exempelvis problemlösning ska ingå i undervisningen. ”Hur” beskriver hur innehållet 
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kommuniceras och relateras till eleverna och deras tankevärld. Wyndhamn (1990) resonerar 

kring didaktikens vad- och varför-frågor, att det finns två huvudområden:  beräkningar och 

matematiska resonemang, som går in i varandra när matematiken är i funktion. Det 

matematiska resonemanget kräver att eleven behärskar begrepp och ser samband. För att 

bygga upp elevens kompetens krävs en undervisning som balanserar och kombinerar begrepp, 

färdigheter och problemlösning. Jank och Meyer (1997) tar upp att det både finns 

teorikunskap kring didaktik och didaktisk-metodisk handlingskompetens. Teorikunskapen 

som byggts upp i forskning räcker inte för att förklara allt som sker i undervisningen utan 

handlingskompetensen påverkas av så mycket mer bland annat utbyte med kollegor och 

elever och egna erfarenheter. Wyndhamn (1990, s. 42) beskriver det som att: Didaktiken 

tillhandahåller spelkorten – men hur korten ska skötas i det spel som kallas undervisning blir 

och är lärarens ensak. Då går tekniken över i konst.  

Jank och Meyer (1997) för fram didaktikens två sidor: 

 Belysa undervisning sådan den är. 

 Kunna lyfta fram hur en bättre undervisning borde se ut. 

De belyser att undervisningen påverkas av ett kluster av faktorer, både inre faktorer såsom 

lärarens erfarenheter, förförståelse och normer men även av yttre samhälleliga faktorer, av 

politiskt, ekonomisk, filosofisk och religiös art. Lärare kan ha hjälp av insikter om detta i 

planeringen av undervisningen, när konkret planering och beslut ska fattas. I forskningen kan 

didaktiken belysas på olika nivåer, från konkreta till mer abstrakta nivåer.  

 Nivå 1: den konkreta undervisningen. 

 Nivå 2: analys av och planering av undervisningen. 

 Nivå 3: analys som görs mer övergripande och grundläggande såsom strukturer och 

beskrivande modeller.  

 Nivå 4: en metanivå där man undersöker vilka bakomliggande faktorer som finns i 

olika modeller.  

Det är inte möjligt att precisera en exakt tidpunkt när lärarens insikt uppkommer om hur 

undervisningen ”bör vara” (Jank & Meyer, 1997).  
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2.4 Utvecklingsstörning 

Att beskriva utvecklingsstörning är en perspektivfråga i det omgivande samhället menar 

Jacobsson och Nilsson (2011). Granlund och Göransson (2011) pekar på att 

utvecklingsstörning ofta ses som lägre intelligens i kombination med svårighet att klara sig 

självständigt i vardagen. Det här menar de beror på social kompetens men även på 

omgivningens sätt att betrakta utvecklingsstörningen som enbart individrelaterad eller 

miljörelaterad. Granlund och Göransson (2011) pekar även på ICF (internationellt 

klassificeringssystem) utgående från hälsoperspektiv, där begreppet kopplas ihop med 

kroppsfunktion, möjlighet till aktivitet och delaktighet. Även Kylén (2012) pekar på 

helhetssyn på människan, att känslor, vilja och motivation styr oss, men även 

begåvning/intellekt. Kylén (2012) beskriver personer med utvecklingsstörning, eller 

begreppet begåvningshandikapp som han använder, utifrån tre nivåer A, B, C (A lägst) efter 

abstraktionsnivå. Han hänvisar dessa nivåer till personens förmåga att kategorisera sina 

sinnesintryck efter rum, tid, kvalitet, kvantitet och orsak. Denna förmåga att strukturera, 

utföra tankeoperationer och förmåga till symbolisering efter stegrande förmåga är relaterat till 

abstraktionsnivån (Kylén, 2012). Den funktionella begåvningen kan stärkas av att personen 

får ett rikt mått av erfarenheter utifrån sin nivå, på ett konkret sätt, inbegripet både socialt 

samspel och miljö (Kylén, 2012), (Jacobsson & Nilsson, 2011). Korttidsminnet är sämre 

utvecklat och därför finns svårigheter att hålla många saker i minnet samtidigt vilket man 

behöver ta hänsyn till (Jacobsson & Nilsson 2011). 

Det är denna komplexitet kring utvecklingsstörning som ligger till grund att det krävs fyra 

omfattande utredningar (medicinsk- social- pedagogisk och psykologisk) som görs i samråd 

med föräldrarna efter att någon uppmärksammat behovet hos eleven. Utredningen ligger till 

grund för mottagande i särskolan men säger ingenting om vilken skolform. Det står fritt att 

välja inkludering i klass eller särskoleklass om den möjligheten finns på grundskolenivå. 

Gymnasiesärskolan har inget inkluderingsalternativ utan elev som har en aktuell utredning 

och tillhör särskolan har rätt till en plats på gymnasiesärskolans program. (Mottagande i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan, skolverkets allmänna råd).  
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3 Tidigare forskning 
Under följande rubrik kommer jag att lyfta in lite av hur tidigare forskning ringar in vad 

problemlösning är, hur elever lär matematik men även hur forskningen beskriver nyttan av 

problemlösning, framförallt när det gäller elever som har svårigheter. Det finns inte mycket 

skrivet specifikt kring problemlösning i särskolan där elever förutom utvecklingsstörning kan 

ha svårigheter kring matematik och läs och skriv. Forskning saknas även kring lärares 

uppfattningar och attityder kring undervisning av problemlösning i gymnasiesärskolan. Jag 

lyfter därför in relevant forskning som berör vanliga skolan och även forskning som berör 

undervisning i särskolan trots att den inte är specifikt åt problemlösning. 

3.1 Vad är problemlösning? 

Det finns inte något entydigt svar på vad matematisk problemlösning är och det beror av olika 

perspektiv (Bergsten, 2006, Mamona Downs J & Downs M, 2005). Bergsten (2006) försöker 

ringa in matematisk problemlösning ur ett didaktiskt perspektiv. Han nämner 4 dimensioner: 

 Att problemuppgiften antingen är en textuppgift eller inte textuppgift.  

 Att uppgifterna kan vara rent inommatematiska (bara beröra den matematiska 

logiken) eller vara semiverkliga (handla om och koppla till problem i verkligheten) 

eller vara reellt verkliga. 

 Att uppgifter kan variera genom att vara öppna eller slutna i processen mot svaret.  

 Varierande i svårighetsgrad (komplexitet och djup). 

Bergsten (2006) beskriver att vid öppna uppgifter är lösningsprocessen mer laborativ och det 

finns flera möjliga sätt att komma framåt mot ett svar som antingen är givet eller kan variera. 

Eleverna ges möjlighet att själva upptäcka samband i matematiken. En sluten uppgift däremot 

har bara en given lösningsväg. Didaktiskt ger öppna uppgifter bättre begreppsförståelse 

(Berggren, 2006; Boeler, 1998). 

Ji-Eun och Kuong-Tae (2005) pekar på dessa öppna uppgifter och menar att designen är 

viktig och de radar upp att bra problemlösningsuppgifter ska: 

 Möta eleven på rätt nivå, utmana eleverna på områden de känner till och har läst i 

matematiken. 

 Ha en kontext som rör olika ämnen men att matematiken ska ingå som en viktig del. 

 Vara sådan att eleverna behöver motivera och förklara sina metoder och svar. 
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 Vara lösbar på flera sätt. 

 Innehålla både relevanta och irrelevanta uppgifter. 

 Vara lockande intressemässigt för eleven att lösa. 

 Göra kopplingar mellan olika matematiska områden. 

På liknande sätt presenterar Tafflin (2007) vikten av att elever kan hantera en 

problemlösningsprocess både enskilt och i grupp. Hon nämner ordet rika problem och 

presenterar 7 punkter som till stora delar liknar de öppna uppgifterna som Ji-Eun och Kuong-

Tae (2005) talar om, men fokuserar mer på vikten av resonemang och att lärare och elever 

utifrån ett problem även kan komma framåt och hitta nya problem. 

Hur problemlösning ringas in didaktiskt beror av vilket teoretiskt perspektiv det sätts in i 

menar Bergsten (2006). Han menar att de perspektiv som det fokuseras på idag är kognitivt, 

sociokulturellt och epistemologiskt. Beroende på perspektiv kommer forskare att vilja ringa in 

problemlösning från olika håll. Kognitiva perspektivet kommer exempelvis att vilja undersöka 

vilka tankeprocesser som hör ihop och samspelar vid problemlösning (minne, 

tankekonstruktion, strategier och kontroll). Det sociokulturella perspektivet fokuserar på i 

vilken kontext problemlösningen sätts in i och samspelet individer emellan som också har 

betydelse för hur eleven lär. Det epistemologiska perspektivet ”själva kunskapsstrukturen och 

kunskapsbildningen inom det specifika ämnet (dvs. matematik)” vill ta reda på syftet med 

problemlösning och vilka begreppsstrukturer som krävs (Bergsten, 2006, s. 166).  

Mamona Downs och Downs (2005) presenterar också komplexiteten och att frågan vad 

problemlösning är ringas in olika beroende av personliga intressen och filosofi. För att 

problematisera det ställer de saker mot varandra, de jämför exempelvis  

 bevis med problemlösning,  

 strategi med begreppsförståelse  

 problemlösningsfärdigheter som behövs för att bearbeta uppgifterna ex. talen med de 

som krävs för att läsa matematisk text.  

Mamona Downs och Downs (2005) menar att problemlösning kräver både kunskaper i sig och 

metakognition, det vill säga förmågan att veta hur man använder dem. Matematikuppgifter 

innehåller ofta delar av både problemlösande karaktär och rutinräkning menar de. De menar 

att vad som uppfattas som vad varierar från elev till elev. Vissa elever ser en icke rutindel som 
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ren rutin som automatiserats medan för en annan elev krävs tankesteg som innebär 

problemlösning i en ren rutinuppgift. Även textläsningen och dess tolkning kan betraktas som 

en problemuppgift i sig menar Mamona Downs och Downs (2005). De problematiserar många 

delar i problemlösningsprocessen och vikten av att kunna ringa in exempelvis ökad 

begreppsförståelse men går inte in på lärarens roll eller interaktionens roll mellan 

elever/lärare. Det gör däremot Schoenfeld (1994) när han reflekterar över att 

problemlösningsuppgifter ska sätta elevens aktivitet i fokus. Läraren behöver stiga åt sidan 

och utmana eleven att se likheter, skillnader och samband exempelvis aktivt likt en forskare få 

laborera för att upptäcka mönster och interagera med andra elever. Eleverna behöver få pröva 

och ompröva sina tankar, se om någon tänker lika eller ta till sig andras idéer. De behöver lära 

sig argumentera för sina ställningstaganden matematiskt och se hur pass hållbara deras 

resonemang är och om de går att generalisera. Detta leder till en mycket djupare form av 

kunskap menar Schoenfeld (1994)  än utantillinlärning som ofta följer av rutinräkning. Han 

menar att det är viktigt eftersom matematiken alltid har handlat om att lösa vardagliga 

problem. 

3.2 Lära matematik genom problemlösning 

Malmer (2002) och Høines (2000) tar upp behovet av att eleverna tidigt ska få tid att befästa 

grundläggande begrepp i matematiken. Høines (2000) beskriver hur eleverna lär sig 

matematiken och tar till sig den som ett språk. Språket utvidgas varefter erfarenheter läggs till 

och förmågan att symbolisera ökar men det måste ske stegvis och förklaras utifrån det som 

barnet just då greppar. Malmer (2002) beskriver en arbetsmodell i sex steg. (s. 31). Där visar 

hon att det är viktigt att utgå från det eleven känner igen, att eleven får synliggöra och 

laborera konkret för att successivt ta till sig ett mer abstrakt symbolspråk. Att kunna använda 

sina matematiska färdigheter i problemlösning och även kunna beskriva och förklara och 

reflektera kring detta. Malmer beskriver hur viktig problemlösningsförmågan är för 

vardagslivet men att detta inte alltid blir synligt för eleven. Boeler (1998) bekräftar det när 

hon i en treårig studie följer elevgrupper från två olika skolor Amber Hill och Phoenix Park 

som får olika undervisning. I Amber Hill tränades matematiken traditionellt via bok, där en 

metod eller procedur som förevisades följdes av räkneexempel, medan Phoenix Park-eleverna 

fick aktiviteter med öppna frågeställningar (problemlösning). Samma matematik men med 

olika kontext gjorde att elevgrupperna utvecklar olika färdigheter. Gruppen som tränat i bok 

utvecklade procedurkunskap men hade svårt att överföra matematiken i en ny situation medan 

gruppen som tränat problemlösning utvecklade begreppsförståelse och hade lättare att 

använda matematiken i en ny situation. De senare såg inte på matematik i skolan och i 
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verkliga livet som två olika företeelser. Människan har historiskt använt sig av intellektuella 

redskap, exempelvis räkna och läsa och även tagit hjälp av fysiska redskap för att lösa 

problem och föra kunskap vidare (Säljö, 2010). 

Freeman et al., (2014) gör en metastudie över 225 studier där traditionell undervisning och 

undervisning där eleven deltar mer aktivt jämförs. Att läraren visar, föreläser och eleven 

arbetar i bok jämförs med undervisning där eleverna deltar och laborerar själv. Studierna som 

berör ämnesområdena naturvetenskap, teknik och matematik visar att elever lär bättre genom 

ett eget aktivt deltagande och effekten är mest påtaglig i små grupper men syns även i stora. 

Elever ställs inför mer öppna frågor där den formativa processen blir viktig (Freeman et al., 

2014). 

3.3 Strategier för problemlösning 

3.3.1 Lärarens strategier och utmaningar  

Vid utvecklande av lektioner i problemlösning behöver läraren utveckla flexibilitet och även 

behärska sina matematikkunskaper och även ha forum för att prata om hur lektioner med 

problemlösning med öppna frågor kan presenteras (Stigler & Hiebert, 1999). Stigler och 

Hiebert visar med sin studie av videoinspelningar i klassrumssituationen hur undervisningen 

skiljer sig åt i USA, Tyskland och Japan. De valde USA och två ekonomiskt likvärdiga länder 

där framförallt Japan legat högt i internationella jämförelser. Det videoinspelade materialet är 

en del av den internationella studien TIMSS (Thord International Matematiks and Science 

Studie) från 1995 där elever från fjärde, åttondeklass och tolfte klass jämfördes 

prestationsmässigt i matematik och naturvetenskap. TIMSS hade och har (genomförs var 4.e 

år) en bredare analysbas än att enbart jämföra elevers provresultat. Forskare analyserar frågor 

exempelvis ställda till lärare och elever i de olika länderna och kan därmed ta reda på mer om 

likheter och skillnader i undervisning och övertygelser. Stigler och Hiebert (1999) kunde se 

att i Japan var problemlösningen i fokus på ett helt annat sätt än i USA och Tyskland. 

Eleverna presenterades varje lektion för ett problem som de fick tänka till kring både enskilt 

och i grupp och där läraren senare sammanfattade olika lösningar. Forskarna lyfte en väsentlig 

skillnad med lektionsplaneringen. I Japan ingick det i lärartjänsten att tillhöra ett 

diskussionsforum som träffades regelbundet och tillsammans genomförde provlektioner. En 

lärare valdes ut att genomföra den planerade lektionen som de andra tittade på, sedan 

reflekterade de tillsammans i forumet och förbättrade ytterligare. Det var i det praktiska 

tränandet och i reflektion med andra lärare kring problemlösningslektioner som 

förhållningssättet i klassrummet utvecklades (Stigler & Hiebert, 1999). 
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De mest populära strategierna som lärare använder för att hjälpa igång elevens tänkande lyfter 

Pearce, Bruun, Skinner och Lopez-Mohler (2013) fram i en intervjustudie av 70 

grundskollärare, år 2-5, från 42 olika skolor i södra centrala delen av USA. Mest populärt var 

enligt studien att ringa in nyckelord följt av kategorierna rita figur, visa på procedurstegen och 

be eleven läsa om texten. Forskarna uppmärksammade att lärarnas diskussioner sinns emellan 

tidsmässigt ägnades mer åt problemen och svårigheterna som elever uppvisade med 

problemlösningen. Mindre tid lades på samtal kring undervisningsstrategier för att komma 

framåt, trots att strategier inte saknades (Pearce et al. 2013).  

Hur läraren kan komma åt elevens tänkande genom att ställa frågor som inte är ledande utan 

istället få eleven att tänka på och visa på processen mot svaret visar Heng och Sudarshan 

(2013). De genomför sin studie under två års tid av introducerandet av en elevintervjumetod, 

så kallade kliniska intervjuer, med lärare och elever på två pojkskolor i Singapore. Lärare får 

lära sig att ställa öppna frågor till sina elever som handlar om elevens strategier och 

problemlösningsförmåga. Resultatet visade att trots att intervjuerna tog mycket tid under 

pågående lektion så insåg lärarna att det gav dem en bättre förståelse för elevens tänkande och 

att de även började reflektera över sin egen undervisning. 

Det finns inget dokumenterat projekt i svensk särskolan som enbart handlar om vilka 

kunskaper lärare behöver för att arbeta med problemlösning i matematik men däremot finns 

Älmhultsprojektet i vanlig grundskola som handlar om vad lärare behöver för att arbeta med 

öppna uppgifter (Gomér Jonasson, 2012). Det genomfördes under regeringens 

matematiksatsning under 2009-2011 och där framkom det att lärare behöver både kunskaper i 

ämnet, i hur man undervisar, kunna känna trygghet som lärare eftersom öppna uppgifter 

kräver flexibilitet och kunna följa elevens tankesätt. Deltagarna i projektet tyckte det var 

viktigt med samarbete och att kunna utbyta erfarenheter.  

Göransson, Hellblom Thibblin och Axdorph (2011) lyfter fram att särskollärarna pekar på 

undervisningsstrategier där lärarna behöver låta eleverna jobba med konkret material, 

uppmärksammas på matematik i vardagen, få in matematik i andra ämnen och i andra 

aktiviteter. Eleverna behöver få både jobba i grupp och enskilt och uppmuntras till att prata 

matte. De uppmärksammar också att eleverna behöver längre tid för olika moment jämfört 

med vanlig grundskola. Trots att det används mycket laborativt material i särskolan så saknar 

Göransson, et al. (2011) en systematisk analys mellan vilken/vilka kompetenser eleverna 

utvecklas i beroende på hur materialet används.  



12 

 

Öppna frågeställningar där elever har chans att problemlösa och både få värdera sina egna 

lösningar och jämföra sig med och värdera andras har visat sig vara utvecklande för elevens 

lärande bland annat begreppsförståelse (Bingolbali, 2011). Det förändrar även diskursen i 

klassrummet där eleven får komma in i större grad med sina tankar. Bingolbali (2011) 

undersöker hur lärare i olika provinser i Turkiet ställer sig till dessa uppgifter och hur de 

förhåller sig till olika lösningsförslag och kan värdera dem. Det som framkommer är att 

lärarna har svårigheter att värdera olika lösningsförslag från eleverna. Poängsättning (1-10), 

motivering och feedback varierar mycket bland de svarande lärarna. Studien visar även att 

lärare föredrar vissa lösningsförslag framför andra med motiveringen att det lösningsförslaget 

”följer regeln”, är kortast eller mest praktiskt. Få av de tillfrågade lärarna skulle lyssna på 

andra elevförslag eller låta eleverna räkna på alternativa sätt (Bingolbali, 2011). 

Att lärare värderar mer slutna problemuppgifter högre än öppna visar även Ji-Eun & Kyoung-

Tae (2005) i sin intervju med lärarkandidater som är på väg ut i yrkeslivet i grundskolan. Fast 

de lyfter fram tankar i intervjuerna som pekade ett annat perspektiv så framkom det ändå när 

lärarkandidaterna fick gradera olika uppgifter att de föredrog uppgifter där problemet var 

mindre komplext och styrde eleverna mot en lösning.   

3.3.2 Elevens strategier och utmaningar 

Med konkreta exempel visar Malmer (2002) att problemlösning kan ske på olika 

abstraktionsnivåer och delar in elevers lösningsstrategier efter vilka tankestrukturer de 

behärskar: A Numeriskt prövande, B Laborativt/logiskt och C Algebraiskt (s. 201-204).  

Vilka av dessa strategier som årskurs 6 elever tar till när de ställs inför problemlösning tittar 

Muir, Beswick och Williamsson (2008) på. De utgår från beteendeindelningen ”naive”, 

”routine” och ”sophisticated”.  Skillnader i de tre nivåerna graderas efter bland annat 

användandet av enstaka till flera strategier, förståelse för sammanhanget eller inte, kunna 

referera till liknande matematiska problem, grad av metakognition och även känslomässiga 

aspekter som vilja och motivation att ta sig igenom frustrationer. Tjugo elever från fem olika 

skolor är med i testet. Eleverna plockas ut av respektive lärare på respektive skola och urvalet 

består av elever som anses vara under, över eller på medelnivå vad gäller matematisk 

förmåga. Elever som i deras undersökning hamnade på låg nivå vad gäller att klara 

problemlösning matchade till kategorierna ”naive” och ”routine”. Dessa elever plockade 

siffrorna utan att förstå helheten och gissade genom att testa olika räknesätt. De varierade 

heller inte lösningsmetoden mellan de sex olika uppgifterna de ställdes inför. De på högre 

nivå, och hit hör de som matchar ”sophisticated”, hade däremot förmåga att variera strategier, 



13 

 

och metoder, ha relevanta uträkningar och även förklara sina val och hänvisa till tidigare 

uppgifter med liknande matematiskt upplägg och undersöka svaret. Även om Muir, Beswick 

och Williamsson (2008) inte studerar hur läraren undervisar i problemlösning så pekar de på 

förslag på vad läraren kan tänka på för att hjälpa eleven att bli en bättre problemlösare. 

Exempelvis kan lärarna ha en undervisning som inte för in eleverna på att bara använda en 

metod eller lära in regler utantill. De kan även uppmuntra eleverna att tänka på sina egna och 

andras strategier. I textuppgifterna kan lärarna skriva siffrorna med ord så att eleven läser dem 

lika väl som texten och inte snabbt tittar och gissar. Muir, Beswick och Williamsson (2008) är 

medvetna om att deras studie är liten och lyfter fram att mer forskning behövs på området. 

Imsen (2006) lyfter fram elever med matematiksvårigheter och att svårigheterna kan finnas 

både i språk och symbolprocessen. Eleven behöver kunna avkoda både texten och 

siffersymbolerna, kunna ringa in frågeställningen, kunna se och förstå vilken 

sifferinformation som ska användas och hur den ska ställas upp räknemässigt för att leda till 

ett svar. Imsen (2006) pratar om konkreta föreställningar och abstrakta föreställningar i 

matematiklärandet och menar att elever med matematiksvårigheter har svårare att släppa sina 

konkreta föreställningar och ta till sig de abstrakta. 

Det är viktigt att eleven förstår ordens betydelse i ett sammanhang vilket är fallet i en 

matematisk textuppgift (Malmer, 2002). Hon menar att läraren behöver förebygga med 

välgrundade uppgifter så att eleven inte slentrianmässigt kopplar vissa ord till vissa räknesätt, 

exempelvis jämförelseord som äldre, längre alltid ihop med addition eller yngre, kortare med 

subtraktion.  

Harskamp och Suhre (2007) vill i sin studie se om de kan få effekt på elevers 

problemlösningsförmåga (nederländska gymnasieungdomar) med hjälp av ett dataprogram. 

De undersöker grupper som tränar problemlösningsuppgifter med hjälp av dataprogrammet 

och jämför med grupper som följer traditionell undervisning med bok. Båda grupperna jobbar 

med samma problemområden. Dataprogrammet består av 35 uppgifter och är utformat efter 

Schoenfelds (1992) sätt att indela problemlösningsprocessen, först analysera problemet, 

komma fram till en plan och genomföra den med någon form matematiska verktyg och sedan 

bedöma och kontrollera svaret. Schoenfeld idéer om att eleverna ska lära sig att själva 

utforska och upptäcka men att läraren eller i detta fall dataprogrammet skulle kunna handleda 

dem framåt byggdes in i dataprogrammet. Det finns strategihjälp i alla stegen: analysdelen, 

planen, välja verktyg och när eleven ska kontrollera sitt svar. Uppgifterna och därmed hjälpen 

är utformad på så sätt att det ska gå att lösa uppgifterna på olika sätt med exempelvis bilder, 
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grafer och tabeller men även med formler/ekvationer men att det endast är ett rätt svar. 

Eleverna får tre chanser att återkomma till varje uppgift och är fria att använda vilken hjälp de 

vill eller ingen alls. Harskamp och Suhre (2007) analyserade materialet och jämförde resultat 

på förtest och eftertest mellan grupperna, även hur ofta eleverna använde hjälpen i de olika 

stegen och om det gick att se om eleverna förbättrades i sin problemlösningsförmåga med 

hjälp av dataprogrammet. Resultatet pekar på att eleverna använde hjälp mest under analys 

och planeringsdelen men att den gav mest effekt under planerings och verifieringsdelen. Det 

visade sig att elever med lägre resultat på förtestet inte använde hjälpen mer än övriga med 

bättre resultat. Analys visade även att eleverna som använt dataprogrammet utvecklades bättre 

i analysförmåga och i sin förmåga att använda verktyg och tillvägagångsättet till lösningen 

jämfört med grupperna som arbetat med traditionell undervisning med lärarförklaringar och 

enskilt jobb i bok. 

3.4 Problemlösningens betydelse 

Liljenkvist (2014) pekar i sin avhandling (bestående av 3 olika studier av elevgrupper) på hur 

viktigt det är att eleverna får tränas i problemlösningsuppgifter som ger möjlighet till olika 

matematiska resonemang och att eleverna tränas att motivera sina val. Hon lyfter fram att 

traditionellt är boken det läromedel som har varit det dominerande i matematikundervisningen 

i svenska skolor och som eleverna jobbar i efter nivå och takt. Ofta är de uppbyggda att först 

träna eleven i rutinuppgifter. Många elever hinner inte med problemlösningsuppgifterna i 

slutet av avsnitten. Liljenkvist (2014) visar i första studien (26 elever 15-16 år slumpade till 

problemlösning respektive rutinträning) att eleverna som tränat mer kreativa och alternativa 

lösningar varierar lösningarna och motiverar sina val mer på efterföljande test än de som 

tränat rutinräkning. Studie 3 visar att hjärnaktiviteten skiljer sig åt vid de olika 

träningsformerna men här behövs vidare forskning. I studie 2 med liknande träningsgrupper 

deltog 91 elever från 4 olika naturvetenskapliga gymnasieskolor. De sorterades matchande 

efter kognitionsnivåer och kön i två träningsgrupper. I ett eftertest jämfördes resultaten mellan 

de olika träningsgrupperna. En regressionsanalys visade att problemlösningsgruppen fick 

signifikant bättre resultat än räknefärdighetsgruppen och att kognitiv förmåga var en prediktor 

för resultaten i räknefärdighetsgruppen men inte i problemlösningsgruppen. Där var det inte 

kognitionsnivån som avgjorde hur väl eleven lyckades i eftertestet utan framförallt hur väl 

eleven klarade träningen. En tydlig förbättring av eftertestresultatet med 

problemlösningsträning jämfört med räknefärdighetsgruppen visade sig gälla även om 1/3 av 

eleverna med högst resultat plockats bort vid analysen. Liljenkvist (2014) pekar därför på 

effekten av problemlösningsträning framförallt för elever med lägre kognitionsnivå. 
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Fuchs et al. (2009) genomför en mer omfattande studie, på elever i årskurs 3, där urvalet är 

större och där elever slumpas till att antingen tränas efter speciella protokoll för 

problemlösning, i räknefärdigheter eller tillhöra en kontrollgrupp. I urvalet finns även elever 

som har matematiksvårigheter eller en kombination av matematiksvårigheter och svårighet 

med läsning. Fuchs et.al. (2009) vill undersöka vilken effekt de olika träningsformerna har för 

eleverna i stort men även specifikt för elever med enbart matematiksvårigheter eller i en 

kombination med lässvårigheter. Test före och efter träningen visade på värden att båda 

träningsformerna hade effekt jämfört med kontrollgruppen på ”number combination”. 

Anmärkningsvärt trots att problemlösningsgruppen inte alls haft träning i samma omfattning 

på sådan uppgifter. Problemlösningsträning var mer effektiv än rutinträning när det gällde 

procedurräkning även om det inte gick att visa signifikans på den skillnaden och båda 

träningsformerna slog kontrollgruppen. Fuchs et al. (2009) argumenterar för en tro på att 

problemlösningsförmågan ändå är den träningsform som signifikant borde ge bäst effekt på 

procedurräkning om testet på den delen görs mer omfattande. När det gällde 

problemlösningsdelarna i provet hade problemlösningsträningen effekt jämfört med 

kontrollgruppen men inte rutinräkningsgruppen. De visar att träning i 

problemlösningsförmåga har effekt och hjälper elever med matematiksvårigheter. De 

resonerar att dessa elever ofta behöver anstränga sig så hårt för att enbart klara beräkningarna 

att de missar kontexten och kanske är det därför problemlösningsprogrammet har en sådan 

effekt och visar sig gynna elever med matematiksvårigheter. Fuchs et.al (2009) skriver att viss 

forskning pekar på att det är olika aspekter av matematiska kognition som används vid 

problemlösning och matematiska beräkningar. 

Kroesbergen och Van Luit, (2003) identifierade matematiska hjälpinsatser som inbegriper 

elever med funktionshinder. De riktar in sig på tre områden: förberedande matematik, 

grundläggande färdigheter och problemlösningsstrategier i sin metastudie över 58 studier 

mellan år 1985-2000. Det som dominerade var studier kring räknefärdighet och inte så 

mycket kring matematisk förståelse och problemlösning. Studien visade på faktorer som hade 

betydelse för effekten av träningen nämligen studiens varaktighet samt typen av hjälpmetod. 

Det framkom även att träning av problemlösning visade sig ha större effekt på elever med 

mild utvecklingsstörning än för elever med matematiksvårigheter. Skillnad i elevers 

motivation nämndes som faktor. 
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3.5 Undervisning i särskolan 

Berthén (2007) skriver om särskolans undervisning ur ett verksamhetsteoretsiskt perspektiv. 

Hon pekar på betydelsen av en historisk påverkan där omvårdnaden finns med i bagaget. 

Läroplanen och det som lärare säger sig undervisa om visar sig ur ett verksamhetsperspektiv 

inte alltid samstämmigt med verkligheten. I grundsärskolan kan hon se en undervisning som 

mer handlar om att förbereda eleverna för att klara just skolan och ett ständigt övande om och 

om igen, som tenderar att inte få eleven att utmanas i sitt lärande.  

En granskningsrapport (rapport 368) genomfördes 2011 på uppdrag från skolverket. Den är 

skriven och analyserad av Göransson, Hellblom Thibblin och Axdorph. Elevgruppen i 

särskolan har inte deltagit i internationella jämförelser som TIMSS och PISA vilket gör att det 

är svårt att veta hur elevgruppens kunskap förhåller sig inbördes och jämfört med andra och 

har förändrats över tid (rapport 368). Rent allmänt har Sverige halkat efter i matematik i 

internationella jämförelsen PISA. Regeringen avsatte pengar till en matematiksatsning 2009-

2011. Även inom särskolan genomfördes satsningar på att förbättra matematikundervisningen 

under dessa två år.  Göransson, Hellblom Thibblin & Axdorph (2011) genomför observationer 

av lektioner i särskolan och genomför även lärar- och elevintervjuer. De skannar av tidigare 

forskning och pekar på att det egentligen inte finns något entydigt i forskningen som pekar på 

att vissa funktionshinder skulle innebära särskilda svårigheter inom matematiken och därmed 

innebära att särskilda strategier behövdes. Inte heller går det att tydligt peka på skillnad i 

matematisk utveckling eller särskilda undervisningsstrategier för särskolans elever jämfört 

med elever som i övrigt har matematiksvårigheter inom forskningen, menar de. Författarna 

skattar lektionsinnehållet på de observerade lektionerna som berör olika kompetenser som 

eleverna ges möjlighet att utveckla (problemlösningskompetens, resonemangskompetens, 

procedurhanteringskompetens, representationskompetens, sambandskompetens och 

kommunikationskompetens). Problemlösning förekommer fast inte i alla klasser och det som 

dominerar är representationskompetens och procedurhanteringskompetens. Denna rapport ger 

sig inte ut för att vara generaliserbar men det är några nedslag från särskolans 

undervisningsvärld. Göransson, Hellblom Thibblin och Axdorph (2011) menar att 

undervisningen behöver fortsätta utvecklas från mer lärarstyrd till undervisning där eleven 

deltar mer aktivt.  

3.6 Specialpedagogiska perspektiv 

Historiskt genom skolans framväxt har det kategoriska perspektivet dominerat där fokus legat 

på elevens bristande förmåga och när inte den vanliga undervisningen räckt har det behövts en 
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annan pedagogik, specialpedagogik, för att kompensera (Nilholm, 2007). Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist (2001) pekar på samma perspektiv men kallar det kompensatoriskt 

och visar likt Nilholm (2007) att det är mycket förknippat med normalitetsbegreppet och att 

särskiljande från normalgruppen ofta blir följden för individen.  

Det relationella perspektivet däremot menar att samhällets syn på olikheter, miljön och ett 

socialt och kulturellt sammanhang där individen befinner sig i är av stor betydelse (Nilholm, 

2007). De är därmed kritiska mot att problem som uppstår enbart ses ligga på individen. 

Samma perspektiv lyfts fram av Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) och kallas där 

det kritiska perspektivet. Detta perspektivs syn är ideologiskt och synen på specialpedagogik 

är att den urskiljer och förtrycker och att om detta perspektiv skulle råda i sin helhet så skulle 

specialpedagogik inte anses behövas (Nilholm, 2007, Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 

2001).  

Ur denna motsättning av å ena sidan individanpassning och å andra sidan övertygelsen att alla 

ska kunna ges samma utbildning enbart genom miljörelaterade åtgärder växer 

dilemmaperspektivet fram menar Nilholm (2007). Inom detta perspektiv är det viktigt att ha 

kunskap om båda synsätten och även kunna hantera och diskutera olika synsätt och 

konsekvenser i varje konkret situation som uppstår (Nilholm, 2007). 
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4 Metod 
I följande kapitel presenteras och argumenteras den metod som använts i studien. Vidare 

belyses även tankar kring datainsamlingsmetod, urvalet samt de forskningsetiska principerna.   

4.1 Val av metodansats 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) är det just frågeställningen och vad du som forskare vill ta 

reda på som är det avgörande för vilken metodansats som väljs. Mitt syfte var att få en bild 

över hur några matematiklärare i gymnasiesärskolan lyfter fram sin undervisning kring 

problemlösning och utifrån det formulerade jag mina forskningsfrågor. Jag har valt en 

induktiv ansats i min studie och Hyldgaard (2008) definierar induktion som att dra 

”slutledning från några till alla” (s 172), till skillnad från deduktion som utgår från en teori 

och innebär ”att härleda en utsaga från andra utsagor i enlighet med bestämda regler” (s. 

169). I en liten studie  är dock generaliserbarheten begränsad. För att besvara mina 

forskningsfrågor valde jag en kvalitativ metod. I en kvalitativ analys är det forskarens uppgift 

att se mönster ur sitt datamaterial, skillnader och/eller likheter från exempelvis 

intervjutranskriptioner eller observationer som samlats in (Fejes och Thornberg, 2009).  

Braun V. och Clarke V. (2006) beskriver begreppet tematisk analys som mer övergripande 

term för kvalitativ forskningsanalys som ägnar sig åt kategorisering, att hitta likheter och 

skillnader, spridning i datamaterialet eller essensen, och att forskaren utifrån sin frågeställning 

väljer att ha hela eller delar av datamaterialet med i analysen. Jag har valt att presentera 

bredden av materialet och göra en så kallad kvalitativ innehållsanalys. 

4.2 Val av datainsamlingsmetod 

För att få ihop mitt datamaterial har jag genomfört semistrukturerade intervjuer (Bryman, 

2011, Dalen, 2007). Bryman (2011) beskriver att intervjuaren följer en frågeguide, i likhet 

med den strukturerade intervjun, men att ordningen mellan frågorna kan variera och att de 

ofta är mer allmänt formulerade och följdfrågor kan ställas. Intervju som metod lämpar sig för 

just undersökning av människors åsikter och uppfattningar menar Denscombe (2009). Dalen 

(2007) menar att öppna frågor till informanten leder till ett friare berättande och att forskaren 

får ett rikare material att utgå ifrån. Jag har genomfört dessa kvalitativa intervjuer med lärare i 

gymnasiesärskolan för att kunna försöka se mönster kring deras attityder kring 

problemlösningsförmåga i matematikundervisningen.  

Denscombe (2009) beskriver en del nackdelar med intervju och menar att forskaren inte kan 

ha kontroll på allt under en intervju och att det finns risk att det informanten säger sig göra 

inte stämmer med dennes verklighet (den så kallade intervjuareffekten). Samtidigt ger han tips 
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på hur en bra intervjuare släpper fram informanten, exempelvis suffleringstips som att vara 

fortsatt tyst, upprepa delar eller hela frågan samt tips på uppföljning av en tankegång och hur 

intervjuaren kan kontrollera det sagda genom att sammanfatta. Denscombe (2009) liksom 

Bryman (2011) pekar även på vikten av att ha en ostörd plats att genomföra intervjun på. Jag 

lät mina informanter välja en plats på sin egen skola som de ansåg lämplig, där vi skulle 

kunna sitta ostört. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon och därefter transkriberade jag 

dem. Även om en inspelningsutrustning kan hämma informanten vinner forskaren på att 

kunna följa intervjun ordagrant vid analysarbetet (Bryman, 2011, Denscombe, 2009). Jag 

använde tips från Bryman (2011, s. 422) hur jag kunde utforma intervjuguiden (bilaga 1), som 

att exempelvis börja med några uppmjukande frågor för att sedan komma in på kärnfrågorna. 

4.3 Urval 

Urvalet i denna studie har bestått av sex informanter som undervisar i matematik på 

gymnasiesärskolan. Jag har valt att beteckna dem lärare A-F. De undervisar antingen på 

individuella programmet eller nationella programmet och är från tre olika kommuner i södra 

Sverige. Tre av lärarna undervisar på nationella programmet där eleverna går på sina olika 

programinriktningar men läser teoriämnen som matematik gemensamt. De tre resterande 

lärarna jobbar på individuella programmet där eleverna under sina fyra gymnasieår läser sex 

ämnesområden varunder matematiken finns inbäddat. Deras erfarenheter av 

gymnasiesärskolan varierar från två månader till fem år. Fem av dem har erfarenhet från 

grundsärskola och två från vanlig grundskola på mellan 6-16 år och två jobbar även med 

särvux.  

Min studie har baserats på data från kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i 

matematik på gymnasiesärskolan. I mitt fall rörde det sig inte om ett slumpmässigt urval utan 

jag valde utifrån det Bryman (2011) kallar bekvämlighetsurval. Det är relativt få lärare som 

finns att tillgå som både jobbar på gymnasiesärskolan och har erfarenhet från 

matematikundervisning. Dessutom styr närhet rent geografiskt och vilka kontakter som jag 

haft via utbildningen och tips från arbetskamrater. Jag försökte bredda på det sättet att jag 

valde lärare från olika kommuner och att jag fångade upp lärare från både nationellt och 

individuellt gymnasiesärskoleprogram.   

4.4 Pilotintervju 

Jag genomförde pilotintervjun med en lärare på individuella programmet. Detta görs menar 

Dalen (2007) för att upptäcka hur frågeguiden fungerar och även få respons på sin roll som 

intervjuare. Resultatet blev att jag lade till några ytterligare frågor. Jag valde att inte ta med 
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pilotintervjun i min studie eftersom förutsättningarna med frågorna blev olika gentemot de 

övriga intervjuerna.  

4.5 Genomförande 

Jag mailade till tänkbara lämpliga informanter och informerade kort om syftet med studien 

och att jag var intresserad av att få intervjua dem. Jag bifogade även missivbrev (bilaga 2) 

som de kunde ta del av om de var fortsatt intresserade. Relativt många svarade, dock inte alla, 

och tanken att från början även ha med grundsärskolan i studien ströks eftersom jag inte fick 

in några svar därifrån. Vid den fortsatta mailkontakten fastställdes lämpligt datum och tid för 

intervjun. Samtliga informanter kunde själva ordna fram en avskild intervjulokal som enligt 

Trost (2007) hjälper till att få till en trygg stämning och minskar störmoment vid intervjun. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och de tog mellan 20 och 40 minuter. De 

transkriberades och blev sammantaget 70 sidor text. 

Dataanalysen av materialet kan göras på flera olika sätt men jag har valt att ta hjälp av Braun 

och Clarkes (2006) analyspunkter.  

1. Bekanta sig med materialet.                    

Här transkriberade jag intervjuerna och läste igenom dem och även lyssnade på 

inspelningarna flera gånger.  

2. Generera initiala koder.                                   

Här tittade jag på intervjuerna och försökte hitta de mest signifikanta citaten och 

försökte urskilja ”vad pratas det om”. Jag färgmarkerade även intervjuerna och gav 

varje informant en bokstav. 

3. Leta efter teman.                    

Här samlade jag citaten till varandra i grupper. I och med att varje informant hade en 

unik färgmarkering kunde jag klippa och klistra in i ett nytt word-dokument på datorn 

under underrubriker som jag ansåg lämpliga.  

4. Granska teman                         

En del grupperingar var självskrivna medan det i andra fall krävdes mer tid för att 

urskilja var de bäst hörde hemma med tanke på hur informanterna beskrev innehållet. I 

realiteten blev det ett hoppande mellan fas 2, 3 och 4 
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5. Definiera och namnge teman                                  

Här namngav jag de grupper jag fått fram och gjorde en översiktsbild hur jag tänkte att 

de hängde samman. Det blev mina teman med underteman. 

6. Producera rapporten                 

Efter namngivning och framtagning av översiktsbild började jag skriva ut resultatet.  

                         

4.6 Etiska aspekter i studien 

Jag har tagit hänsyn till de fyra etiska principerna som Vetenskapsrådet reglerat; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 

2011). Informationskravet och samtyckeskravet tillgodosåg jag genom att jag i god tid, tidigt 

på terminen, kontaktade lärare på gymnasiesärskolor som kunde vara aktuella och både 

presenterade mig själv och min önskan att få genomföra intervjuer med de som undervisade i 

matematik. Jag informerade i korthet, via mail, att det handlade om deras syn på 

problemlösning i matematikundervisningen och informerade samtidigt i ett missivbrev om de 

rättigheter informanten hade i sitt deltagande. Där påpekade jag att det var frivilligt och att 

informanten när som helst kunde välja att avbryta. Genom att informanterna har hanterats 

anonymt och att endast jag hanterat datamaterialet och endast använt det för denna studie 

tillgodoser jag konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

4.7 Kvalitetskriterier och trovärdighet i studien 

Vad som påverkar validiteten i kvalitativa intervjustudier tar Dalen (2007) upp i fyra punkter, 

”forskarrollen”,” forskningsplanen” med urval och metodik, ”datamaterialet” och 

”tolkningar och analytiska angreppssätt” (s.115). I rollen som intervjuare är det viktigt att 

sätta sig själv åt sidan, lyssna och låta informanten få tid att berätta. Detta menar Dalen (2007) 

och Denscombe (2009) är nödvändigt för att intervjun ska kunna användas i 

forskningssammanhang. I min studie valde jag att försöka förebygga dessa svårigheter i 

forskarrollen genom att göra en pilotintervju som gav mig värdefull respons både på frågorna 

i guiden och min egen roll som intervjuare. Genom att ta hjälp av Denscombes (2009) 

suffleringstips och även skriva ner dem på intervjuguiden påminde jag mig om att sätta 

informantens berättelse i centrum och mina värderingar och förförståelse åt sidan så mycket 

som möjligt. Jag läste igenom transkriptionerna och lyssnade även på ljudupptagningarna 

flera gånger för att bekanta mig med materialet. Analysen var en process som innebar att jag 

under tematiseringsfaserna hela tiden återvände till grundtexten för att förvissa mig om att det 

jag skrev fram hade sin förankring hos informanterna. 
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Vad gäller urval när det gäller intervjuer jämfört med enkätundersökningar är det ofta färre 

informanter och att de inte slumpas fram utan väljs utifrån ”att de har något speciellt att 

bidra med, har en unik inblick eller en särskild position” (Denscombe, 2009, s.251). I min 

studie valde jag semistrukturerade intervjuer och informanterna valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. För att bredda variationen i ett litet urval valde jag att intervjua 

informanter från tre olika kommuner. Jag valde även att ta med informanter från både 

nationellt- liksom individuellt gymnasiesärskoleprogram.  

Tillförlitligheten ligger i att välja rätt redskap till rätt undersökning och frågeställning och att 

hantera datamaterialet på ett sätt som gör att forskaren kan följa sina slutsatser till 

grundmaterialet och även besvara forskningsfrågan (reliabilitet och validitet) men i små 

datamaterial (som ett knappt tiotal intervjuer utgör) går det inte att hävda generaliserbarhet. 

Det är för trovärdigheten viktigt att vara tydlig med alla steg i processen och sin egen 

förkunskap som Dalen (2007) understryker. I min studie har jag därför valt att så tydligt som 

möjligt skriva fram metodval och tillvägagångssätt och även följa en modell (Braun & 

Clarkes, 2006) vid de olika analysstegen.  

Tillförlitligheten kan öka om flera forskare undersöker samma frågeställningar (antingen 

utgår från olika datamaterial eller samma) och drar liknande slutsatser. Som Denscombe 

(2009) skriver är det viktigt att inte basera något på en enstaka intervju utan ”leta efter teman 

som framträder i flera intervjuer” (s. 267). 

4.8 Metoddiskussion 

I min studie har jag använt mig av sex intervjuer där jag kunnat hämta svar på mina 

forskningsfrågor. Jag hade kunnat ta med även pilotintervjun om jag gått tillbaka och ställt de 

tillagda frågorna i en andra intervju men jag bedömde att mitt material från de sex andra 

informanterna innehöll så pass mycket av variation och även tillräckligt mycket likheter med 

det som kommit upp i pilotintervjun. Det är, och hade även med sju informanter varit, en liten 

studie som det inte går att generalisera utifrån. Jag har enbart använt mig av en metod och det 

finns en risk att det som informanterna säger sig göra inte stämmer in med verkligheten sedd 

ur en annan synvinkel. Av tidsmässiga skäl valde jag enbart lärarintervjuer men i en mer 

omfattande studie hade jag kunnat samla in data från både elevintervjuer eller elevenkät och 

göra observationer i informanternas verksamheter och därmed fått till en så kallad 

triangulering. Med flera metoder ökar giltighet och relevans i resultatet (Bryman, 2011). Det 

hade då även gått att titta på likheter och skillnader mellan lärares och elevers synsätt. Jag 

hade kunnat göra en annan vinkling på studien och tittat på hur delaktiga eleverna görs i 
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problemlösningsprocessen eller undersöka enbart matematikmaterialet. I vilken grad 

problemlösning lyfts in och förankras till läroplanstext både i böcker och digitala program och 

appar som lärarna utgår ifrån i särskolan. Jag insåg att det var bättre att begränsa sig och valde 

därför att undersöka hur sex lärare beskriver problemlösning och vilka didaktiska 

övervägande informanterna gör i matematikundervisningen på gymnasiesärskolan. 
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5 Resultat 
I detta kapitel där jag presenterar mitt resultat kommer jag att utgå från mina forskningsfrågor 

när jag presenterar de teman som framkommit ur materialet. Mitt syfte med studien har varit 

att via en kvalitativ innehållsanalys ge en bild över vilka didaktiska överväganden lärarna på 

gymnasiesärskolan gör när de jobbar med problemlösning i matematikundervisningen och hur 

de lyfter fram planering och reflektion. Figur 1 visar en helhetsöverblick över mina teman. 

Det som framkommer ur materialet som vilar på den didaktiska basen har jag valt att dela in 

under följande teman: Hur, Var, Vad och Varför. Som ett ramverk kring undervisningen 

framkommer även temat Planering, som innefattar både praktisk planering och reflektion.  

Figur 1- Helhetsbild över de teman som framkommer ur materialet 

 

 

5.1 Didaktikens ”Hur” 

I detta avsnitt lyfts följande underteman när informanterna beskriver hur de arbetar med 

problemlösning och vilka arbetsformer använder sig av. a) Problemlösning varierat i 

undervisningen eller som grund, b) Arbete i grupp, c) Enskilt arbete och individualisering, d) 

Arbete med artefakter. 

5.1.1 Problemlösning varierat i undervisningen eller som grund.  

Det förekommer både att informanter har problemlösning som grund för hela lektionen och 

andra låter det komma in varvat under lektionen med de områden de planerat in under 

terminen.  

Lärare B: Ja, alltså det är ju grunden särskilt för våra elever för vi behöver ju inte tänka på att kunna göra 

uppställningar och göra, kunna göra med lån eller minnessiffror. 
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Det förekommer i materialet även varianten att av två lektioner i veckan lägga problemlösning 

på den ena och övrig träning exempelvis aritmetikträning på den andra lektionen. 

Enligt informanterna kan lektionen introduceras med någon problemlösningsuppgift och det 

gäller naturligt de som har det som grund men görs även av informanterna som varvar 

problemlösningen med annat. Det framkommer även att problemlösning används som något 

att bryta av med, som avkoppling till det andra räknandet, exempelvis på en sen 

eftermiddagslektion men det kan också vara tvärtom. Under en lång lektion behöver eleverna 

omväxling och även om huvudfokus ligger på problemlösning blir det nödvändigt att bryta av 

med individuella uppgifter kring rutinträning. I båda dessa sammanhang är schema och tid av 

betydelse. 

Lärare F: Det är jättelångt, men ja i början tyckte jag att det var jätteångestfyllt men nu tänker jag 

att det är 3 lektioner. 

Intervjuare: mm 

Lärare F: så jag har en genomgång på tavlan i ungefär 20-30 minuter när vi jobbar tillsammans i grupp 

och sen har vi 20-30 minuter när dom jobbar enskilt i boken och sen har dom 20-30 minuter när dom 

sitter vid datorn, och då går det ändå. 

5.1.2 Arbete i grupp  

I materialet framkommer flera varianter när grupparbete kommer in. Informanter som har 

problemlösningen helt som grund lyfter fram att de alltid arbetar i grupp, att lärare och elever 

resonerar tillsammans kring problemområden. Vid problemlösningen som intro på lektionen 

nämner informanterna både inslag av gruppaktivitet och enskilt arbete. Läraren presenterar 

någon problemuppgift som innefattar gruppdiskussion som följs av enskilt arbete. Det finns 

informanter som försöker få elever att samarbeta två och två kring problemlösandet som 

alternativ till det enskilda jobbet. Gruppjobb kan även ske när problemlösning lyfts in som 

avkoppling och då i form av exempelvis spel. 

5.1.3 Enskilt arbete och individualisering 

Det enskilda arbetet kring problemlösning lyfts fram i olika sammanhang av informanterna. 

Det genomförs som en följd av en genomgång exempelvis introduktionsgenomgången och 

gruppdiskussion ofta med ett material läraren tagit fram som berör aktuellt problemområde. 

Det finns informanter som pekar på att problemlösning är något som läraren behöver 

individanpassa i de aktuella områdena, exempelvis göra två olika nivåer för eleven i det 

enskilda jobbet. Hos informanterna kan individualisering även innebära att läraren tar fram ett 

problemområde som denne tror kan vara bra för just den eleven och att därmed inte alla elever 
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jobbar med samma problemlösning. Uppdelningen kan göras med fokus på elevens 

kommande yrke som en av informanterna på nationella programmet beskriver. Elever med 

olika yrkesinriktningar ges riktad problemlösningsträning inom områden som de kommer att 

hantera i sitt kommande yrke. Individualisering kan hos informanterna även ske när 

problemlösning används som något att bryta av med. Då kan eleven förutom spel och dylikt 

ha flera valmöjligheter till enskilt jobb. Under lektionerna framkommer också att eleverna får 

jobba individuellt i bok eller på dator/Ipad. Informanterna lyfter då fram att detta för de flesta 

elever är ren aritmetikträning eller rutinträning men att det för vissa elever kan innebära inslag 

av problemlösning. 

5.1.4 Arbete med artefakter 

I materialet förekommer en diskussion om användandet av olika former av artefakter och dess 

betydelse i problemlösningsprocessen. I materialet nämns miniräknare som ett viktigt 

hjälpmedel för eleven för att främst kunna avlasta arbetsminnet och fokusera på 

problemställningen. Det finns informanter som trycker på att eleverna ska lära sig använda 

miniräknaren på sin egen mobiltelefon eftersom de alltid bär med sig den i alla sammanhang. 

Låtsaspengar nämns främst av informanterna på individuella programmet som hjälpmedel vid 

uppgifter som berör ”att handla”. Pengar nämns även som visuellt hjälpmedel till andra 

problemuppgifter för att eleven lättare ska klara förståelsen och huvudräkningen men att de 

där inte alltid hjälper till i elevens tänk. Datorer eller Ipads används enligt informanternas 

utsagor mest till rutinträning och inte lika mycket till problemlösningsträningen där de menar 

att utbudet inom många olika områden och varierande nivåer saknas. Det som lyfts fram som 

en fördel med vissa program är att de ger tydlig och omedelbar respons. När informanter 

lyfter fram användandet av Ipads i problemlösning är det spel eller rutinträningsprogrammet 

NOMP där det bara ingår som en mindre del som nämns. 

Lärare A (spel på Ipad): och så finns det ju olika spel också men ibland är de så svåra så det krävs ju att 

man kan många olika mattesaker för att gå vidare i olika nivåer. 

Sammanfattningsvis har jag under didaktikens ”Hur” fått fram att informanterna jobbar med 

problemlösning under relativt stor del av lektionerna. En del har det varvat med rutinräkning 

och en del har det som grund. Problemlösningen kan utgöra introduktionen på lektionen eller 

komma in som något läraren bryter av med. Problemlösning sker både i grupp och enskilt 

eller som en kombination av dessa. I grupp sker resonemang och eleven får föra fram sina 

tankar och lyssna på andras och i det enskilda jobbet får de tänka till själva och öva. De 

artefakter som främst används i problemlösningen är miniräknaren/mobiltelefonen och 
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låtsaspengar. Ipads och datorer används men mest till rutinräkning och informanterna 

beskriver att det inte finns så mycket program som berör problemlösning. 

5.2 Didaktikens ”Var” 

Den yttre strukturen, sammanhanget som problemuppgiften görs i, varierar också i 

informanternas beskrivningar. Trots många beskrivningar hos informanterna på att träning av 

problemlösning utgår från en textuppgift som berör något praktiskt finns i materialet exempel 

på vikten av praktisk träning för elevens lärande. Informanterna beskriver det praktiska 

övandet antingen a) I ett konstruerat sammanhang eller b) I sitt rätta sammanhang. 

5.2.1 I ett konstruerat sammanhang. 

På nationella programmet beskriver informanterna hur de i klassrummet kan lyfta in och träna 

praktiskt det eleven har nytta av och behöver kunna praktisera i karaktärsämnena och sitt 

kommande yrke exempelvis längd, följa recept, väga och mäta upp volym. På individuella 

programmet beskrivs mer det vardagsnära och att tränas i att hantera pengar exempelvis ordna 

fika i klassrummet varje eftermiddag och att eleverna får räkna ut vad de ska betala och få 

tillbaka. Att utvidga rummet och exempelvis använda utemiljön förekommer men sparsamt i 

beskrivningarna över problemlösningens sammanhang. Ett exempel finns där informanten 

gjort en utflykt med eleverna och låtit dem räkna ut hur de skulle mäta ut omkrets på olika 

föremål med olika form i omgivningen. Viljan finns att göra mer av praktiskt problemlösande 

i utemiljö. Det som begränsar enligt informanterna är exempelvis för stor elevgrupp att 

hantera själv eller svårigheten att lägga det på rätt nivå så det inte upplevs för barnsligt för 

elever i övre tonåren. 

5.2.2 I sitt rätta sammanhang. 

Att få till en praktisk problemlösningsträning i sitt rätta sammanhang finns det visioner och 

önskemål om men få beskrivningar över i materialet. Bara något enstaka exempel över ett 

större budgeterat inköp där eleverna var delaktiga både i processen vad som skulle inhandlas 

och att praktiskt genomföra inköpen och hålla budget. En informant beskriver att det i hennes 

tjänst ingår lite resurstid där hon är med i karaktärsämnet tillsammans med yrkesläraren. Då 

finns möjligheten att utnyttja varandras kompetens i problemsituationen på plats vilket andra 

informanter önskar att de kunde få möjlighet till. 

Lärare D: Fastighet, anläggning, byggnation mycket kring mäta då liksom och att man som mattelärare 

faktiskt kan kliva med in där då alltså och utifrån var man är i någon kurs. Ja nu är det det här med att bli 

lite mer säker på cm liksom och att då kunna jobba så man ser, man knyter ihop den här teorin med 

praktiken och då gör man ju den så tydlig liksom. Där kommer teoriläraren in och möter praktikläraren 

ungefär liksom. ... Ja alltså det är ju tid det handlar om 
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Intervjuare: mm 

Lärare D: Det måste ju finnas tid avsatt för det, för matteläraren att gå in där då, så att säga och nej, tyvärr 

är vi inte där ännu … men visionerna finns! 

Sammanfattningsvis under didaktikens ”Var” finns i materialet mest exempel på 

problemlösningsaktiviteter i klassrummet. Det berör ofta något vardagsnära eller är riktat mot 

elevens yrkesinriktning. Problemlösning i sitt rätta sammanhang förekommer inte särskilt ofta 

i informanternas beskrivningar men efterfrågas desto mer. 

5.3  Didaktikens ”Vad” 

I följande avsnitt lyfts informanternas samlade bild över vad de anser att eleven tränas i med 

hjälp av problemlösning och vilka förmågor eleven har möjlighet att utvecklas i. De 

underteman som framkommit ur materialet är: a) Alla räknesätt och olika områden, b) Ord 

och begrepp, c) Hantera vardagssituationer, d) Logiskt tänkande, e) Visualisera och använda 

sin kreativitet, f) Arbeta laborativt g) Använda olika strategier och h) Stärka självförtroende 

och öka självständighet.  

5.3.1 Alla räknesätt och områden  

Problemlösningens upplägg är flexibelt därigenom att vissa informanterna pekar på att 

problemlösningen kan beröra alla räknesätt. Det kan även beröra skilda områden.  

Lärare E säger: Problemlösning går och använda i alla olika räknemetoder, räknesätt alltså, addition, 

subtraktion, multiplikation division. Det går att använda om du jobbar med klockan eller vikt och enheter. 

Du kan lägga in vardagen, du kan lägga in skrivandet.  

Informanterna ger exempel på att problemlösningen berör varierande matematiska områden. 

De lyfter inte fram samma områden men vissa områden som ex. hantera pengar, tid, längd 

nämns oftare i deras exempel.  

5.3.2 Ord och begrepp 

Hos de informanter som jobbar på individuella programmet lyfts träningen av ord och 

begrepp tydligare fram. De trycker på vikten att läsa tillsammans då inte alla är läskunniga 

och även försöka få eleven att se frågan. Det kan även vara nödvändigt att visa mer konkret 

vad ett ord eller ett begrepp står för.  

Lärare B: om jag tänker på min gymnasiesärskoleklass som jag har nu på i, på individuella programmet, 

där är det jättemycket begrepp som jag vill att dom ska kunna när dom kommer ut i arbetslivet. Just nu 

håller vi på med tid och begrepp som före och efter, yngst och äldst, sådana där saker. 

Intervjuare: Ja 
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Lärare B: och då vill jag att dom ska göra det, då blir det liksom praktiskt man gör saker, ställer först eller 

sist. Vem står först, ja sådana där saker som vi jobbar med. För att dom ska också kunna veta när dom 

säger: ställ den där kartongen längst bak eller först eller vad dom säger. 

5.3.3 Hantera vardagssituationer 

Begreppet vardagsnära är något som lyfts fram i materialet och diskuteras. Informanterna 

anser att det ingår till stor del i vardagen att lösa olika problem och att därför 

problemuppgifter till sitt innehåll ska handla om något vardagsnära, samhällsaktuellt eller 

praktiskt. Det kan vara en text- eller bilduppgift som beskriver en verklighet som eleverna kan 

känna igen sig i eller anses behöva träna på inför sin framtida vardag.  

Lärare C: mm … ja, ja, jag ser ju … fördelarna, det här att vi försöker att verklighets, hålla oss till 

verkliga livet när vi gör matteproblemen och nackdelen det kan ju vara det här att om man inte kan 

förklara så att dom förstår hur. 

5.3.4 Logiskt tänkande 

I materialet lyfts det fram problemlösningsuppgifter som benämns som klurigheter. Det kan 

vara i form av bilder men även text, olika meningar som tillsammans bildar ledtrådar mot ett 

svar. I dessa fall lyfter informanterna fram att eleven tränas i logiskt tänkande, att kunna se 

mönster och på det sättet lösa klurigheterna.  

Lärare D: … Det jag tänker just det här med problemlösning, någon klurighet. Många gånger började jag 

lektionerna med någon form utav klurighet. Det kanske inte alltid var vad resten av lektionen skulle 

handla om. Men just jag kallar det lite för hjärn-gympa. Jag tror att man ändå kan hitta nya banor i 

hjärnan. 

Att spel lyfts fram i samband med problemlösning beror på att informanterna menar att det i 

många spel finns mycket av logiskt tänkande, se strategier och väga in hur medspelarna 

påverkar. 

5.3.5 Visualisera och använda sin kreativitet 

Kreativitetens roll i problemlösningen diskuteras i materialet. Det finns informanter som 

beskriver att eleven behöver visualisera för att förstå innebörden av ett ord eller begrepp och 

använda sina sinnen och sin egen kropp för att tydligare förstå. På individuella programmet 

ges exemplet att elever fått ställa sig ”först” och ”sist” för att förstå ordens innebörd och på 

nationella programmet beskrivs att elever fått konkretisera genom att se hur många elever som 

ryms på ytan av en kvadratmeter. Att eleven får visualisera genom att rita beskrivs av 

informanterna som ett sätt för eleven att lättare kunna förklara sitt tänkande i 

problemlösningsprocessen. Det framkommer även att kreativiteten i ritandet får eleverna att 
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komma igång i sitt mattetänkande. De börjar visa och förklara och förstå att det är okej med 

bilder lika väl som med siffror.  

Lärare E: Ja, vi har börjat och rita, vi ritar och ritar och ritar, matteritar vilket dom inte är så vana vid. 

Men att våga matterita nu, att våga testa som jag sa. Jag skriver 10 på tavlan. Gör vad ni vill runt talet 10. 

Några börjar rita då 10 glassar någon skriver 5+5, att våga testa lite för att skriva eller kladda eller göra 

lite sådana saker. 

En annan aspekt som lyfts fram i materialet är att alla elever inte är lika verbala och då kan 

bilder och rita vara ett sätt för dem att visa sitt tänkande och hur de kom fram till sitt svar. Det 

framkommer också att genom att skriva ner eller rita kan eleven ges möjlighet att komma ihåg 

och därmed avlasta närminnet som är begränsat. 

Lärarens kreativitet nämns också av informanterna och handlar om att nå fram i 

kommunikationen till eleven. I materialet nämns även ritandet som användbart för att 

förtydliga exempelvis en fråga eleverna inte förstår eller att förtydliga matematiska begrepp 

som multiplikation. I materialet lyfts det fram att lärare behöver visa på flera sätt: läsa högt, 

resonera tillsammans, rita, visualisera med konkret material för att eleverna som inte har 

samma möjlighet att exempelvis läsa och skriva också ska förstå vid problemlösningen.  

Lärare B: På IV är det ju väldigt, ja har ju elever som inte kan skriva där jag har printat ut siffrorna och 

sen satt fast dom med lite kladd på en plastskiva för matten kan man ju räkna ut med hjälp av mobilen 

eller miniräknaren och så trycker man bara dit med kladden då siffran som man behöver, så den är ju 

mera… 

Intervjuare: så då får man prata och så samtidigt visa siffrorna då. 

Lärare B: Jaa och vi resonerar alltid. När vi har problemlösning gör vi det tillsammans, vi resonerar alltid 

tillsammans. 

5.3.6 Arbeta laborativt  

Det framkommer i materialet att det i problemlösningen är viktigt att eleven får lära sig 

laborera med konkret material. Informanterna ger exempel bland annat från längd, omkrets 

och volym där eleverna genom att mäta olika former och ha tillgång till olika mätverktyg lär 

sig välja och hantera olika mätverktyg och vid volym konkret laborerar med olika köksmått. 

En annan diskussion som förs om detta i materialet är att det inte alltid är så lätt att få in. 

Lärare F: Nackdelar i min problemlösning är väl också att den inte blir så praktisk. Det är något jag skulle 

vilja göra mer, med liksom mer ”hands on” och så.., men det blir inte riktigt av med 10 stycken känner 

jag. 
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5.3.7 Använda olika strategier 

Informanterna pratar om strategier i samband med hur eleven kan gripa sig an problemlösning 

och att det är extra viktiga med tanke på elevens lägre kognitionsnivå och minneskapacitet. På 

grund av elevens lägre abstraktionsnivå är det viktigt att ge eleven erfarenheter av ett 

problemområde innan det tas upp i klassrummet menar informanterna. I materialet 

framkommer det att eleven kan fastna i olika steg genom processen fram till svaret och att det 

kan bero på olika saker.  

I den första inledande delen som ofta är en textdel lyfter informanterna att eleverna handleds 

både i läsningen och med frågor kring förståelsen av läraren men att eleven måste lära sig att 

själv ställa dessa frågor till texten. En idé som framkommer är att kunna erbjuda eleverna en 

lathund med frågor. Lärare F menar att hennes elever behöver hjälp att komma vidare när de 

fastnar och att det då främst handlar om hjälp att förstå logiken: 

Lärare F: Jag tänker att det är har mycket med det här logiska tänkandet att göra och lite det att man inte, 

att många har svårt att dra kopplingar, att dom behöver hjälp i att hitta tråden, liksom. Jag tänker inte att 

det är läsningen som sätter de största problemen för där är man nog ganska medveten som lärare att man 

hjälper dom med läsningen utan jag tänker att det är, att hitta… mm… det logiska tänkandet, tänker jag. 

Att dom fastnar på vissa ord och begrepp och sen att dom har svårt att, att ställa dom där följdfrågorna till 

sig själva liksom 

En annan vinkling som framkommer hos informanterna är att kunna se vad som är viktigt och 

oviktigt och även kunna läsa mellan raderna. Strategier som nämns är att ringa in viktiga tal i 

texten.  

I själva bearbetningsdelen där något ska räknas ut eller bearbetas menar informanterna att 

förutom att eleven behöver viss kunskap i de olika räknesätten kan en miniräknare avlasta och 

fokus läggas på själva problemställningen. En annan vinkel som lyfts fram är att eleverna 

behöver lära sig rita eller skriva ner saker efter hand vid själva räknandet för att avlasta 

arbetsminnet.  

I materialet framkommer att informanterna ser det som viktigt att eleven på något sätt kan 

visa processen till svaret och att eleven ges möjlighet att reflektera kring rimligheten i svaret.  

Att eleven kan ha en helhetsmetod klart för sig, ett metodiskt tillvägagångssätt i hela 

processen, belyses i materialet. Det som nämns är att eleven kan se eller ringa in de tal som 

behövs, hitta en lämplig metod och sedan genomföra den och presentera en lösning på 

problemet. Det finns informanter som pratar om att detta metodiska tillvägagångssätt som 
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eleven använder i problemlösning till och med kan bli något eleven drar nytta av i andra 

lärsituationer.  

5.3.8 Stärka självförtroende och öka självständighet 

När det gäller lärarens roll att förändra låsningar eller attityder som eleverna bär med sig 

nämner informanterna olika delar som bristande självförtroende, låsning kring 

svarsfokusering och bristande självständighet. Det som nämns i materialet är att många elever 

byggt upp dåligt självförtroende kring sin matematiska förmåga genom misslyckanden i sina 

tidigare skolår. Det pekas också på att eleverna starkt förknippar matematik med att räkna i 

bok att därför inte förstår att problemlösning också ingår i matematiken. Problemlösningen 

lyfts fram som det som inte på samma sätt representerar det eleverna misslyckats i och har 

därmed en viktig roll att fylla. Det finns informanter som nämner att de behöver hitta en nivå 

så att alla kan lyckas och visa eleven att det är okej att tänka på flera sätt. Ytterligare en 

låsning som kommer fram i materialet är att eleverna är så fokuserade på ”det rätta svaret” 

och glömmer processen och det utgör också ett hinder som kan brytas i 

problemlösningsprocessen. 

Att självständighet vid problemlösning är viktig lyfts med lite olika vinkling av 

informanterna. Det nämns i sammanhang som har med att eleven ska börja våga tänka själv 

eller våga formulera egna problem. Lärare E pekar på de öppna problemlösningsuppgifterna 

för sina elever på individuella programmet för att få dem mer självständiga: 

Lärare E: Ja, utan jobbar jag med siffran 10 här så är det inte givet att, att det ska va, eleverna vet inte vad 

jag tänker. Dom måste wobbla, dom måste fundera själva och bli så här: Vad menar han, vad vill han? 

För dom tror ju bara att jag vill ha ett svar. Nej, ja vill ha alla svar… ja, vi kan skriva 22 om jag jobbar 

med 10. Varför då? Jo för 22 är samma sak som på klockan, tio. 

Intervjuare: mm  

Lärare E: Aha! Ja men jag tänkte så, så tänkte inte du och någon tänkte fingrar och någon tänkte… 

Någon menar att eleverna är lite bortskämda i särskolan med att kunna få snabb hjälp när de 

ofta gått i små grupper och därför inte försöker själva innan de frågar. Någon annan nämner 

det mer i vinklingen självförtroende. Att många elever ofta tänker rätt i problemlösningen 

men inte riktigt litar på sig själva efter många tidigare misslyckanden i skolan.  

Det framkommer även i materialet att elever tillåts vara mer självständiga i sitt lärande på så 

sätt att de får vara med och veckoplanera och att en del elever framförallt äldre lyfter och 

efterfrågar problem de vill öva. 
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Lärare C: Jaa, dom inser kanske mer själva, att det här har jag nytta av än att motivera någon som är 

yngre att du ska kunna ha hand om dina pengar, handla mat och allt du måste veta och sådär va. 

Sammanfattningsvis under didaktikens ”Vad” lyfter informanterna fram att eleven har 

möjlighet att öva alla räknesätten inom många skilda områden insatt i ett sammanhang i 

problemlösning. Att eleven får möjlighet att förstå ord och begrepp samt får träna på problem 

som kan tänkas dyka upp i vardagen. Det finns även i materialet exempel på problemlösning 

som spel och klurigheter som övar det logiska tänkandet. Problemlösningen har även många 

inslag av kreativitet eftersom både läraren och eleven behöver visualisera på olika sätt. Eleven 

ges i materialet möjlighet att arbeta laborativt med konkreta redskap och material i vissa 

problemlösningssituationer och att använda olika strategier i processen. Förutom dessa 

kognitiva aspekter framkommer även affektiva som att problemlösning blir en väg att öka 

elevens självförtroende och självständighet.  

5.4 Didaktikens ”Varför” 

Det som framkommer i materialet kring varför problemlösning har en plats i undervisningen 

på gymnasiesärskolan kretsar mycket kring perspektiv på lärandet men även läroplanens roll 

lyfts fram. Underteman som framkommer i materialet är a) Lära i samspel, b) Förstå 

matematiken i ett sammanhang och c) Utmanas i sitt tänkande. 

5.4.1 Lära i samspel 

I problemlösningen lyfter informanterna fram samspelet som en viktig del. Variationerna som 

framkommer från informanterna när det gäller samspel ligger i vem som samspelar med vem 

för att lärande ska uppstå, vem som tar initiativet till samspelet och vilket lärande som det 

fokuseras på. Det kan enligt informanterna både vara samspel lärare till elev eller elev till 

lärare och elev till elev. Samspel där lärare och elever resonerar tillsammans runt en 

problemlösningsuppgift nämns av flera som en plattform för lärandet hos eleven. Att en elev 

efterfrågar och lyfter fram ett problem som tas upp av läraren förekommer i materialet. Det 

finns informanter som lyfter betydelsen av att eleverna i grupp blir presenterade för olika 

lösningsförslag både lärarens och varandras. Vikten av att det går att prova sig fram och 

resonera kring lösningsförslag är en annan aspekt. Det finns informanter som trycker på att 

eleverna lär av varandra och att de kan förklara på ett annat sätt än läraren gör.  

Lärare C: och resonera mycket försöker vi och göra. För just det här med att lyssna på någon annan som 

tänker matte på ett sätt. Det kan ju vara att man förstår den bättre 

Intervjuare: Ja just det. 

Lärare C: än vad en lärare säger. 
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I materialet framkommer också att det inte bara är eleven som lär sig i dessa situationer utan 

även läraren som förstår elevens tankesätt bättre och därmed blir bättre i sitt sätt att undervisa. 

Ytterligare en aspekt som framkommer är att trots att eleverna inte är på samma nivå och 

bidrar olika mycket så kan de lyfta varandra i samspelet. Det finns informanter som innan en 

gruppdiskussion låter eleven jobba själva med problemet alternativt två och två för att sedan 

lyfta det gemensamt i hela gruppen. Trots att informanterna ser vikten av att få eleverna att 

resonera med varandra nämns i materialet att en del tysta elever inte kommer fram i grupp och 

att det då blir extra viktigt att läraren försöker se dessa elever i det enskilda arbetet.  

5.4.2 Förstå matematiken i ett sammanhang 

Informanterna lyfter fram vikten av att eleven lär sig matematiken i ett sammanhang och att 

det just är det problemlösning handlar om. Det som informanterna främst pratar om är det 

vardagliga sammanhanget där matematiken kommer in i hanteringen av pengar, framförallt 

”att handla”. Det kan också handla om att ge eleven möjlighet att träna problem som är 

förknippade med ett kommande yrkesliv och det lyfts främst fram av informanterna på 

nationella programmet där eleverna läser yrkeslinjer. 

Det nämns som viktigt att eleven får träna problemlösning praktiskt och att eleverna behöver 

öva många gånger och i olika situationer för att de ska ha möjlighet att generalisera. En annan 

aspekt som nämns är att eleven behöver kunna hantera vardagssituationer kring pengar så de 

inte blir lurade. 

Lärare C: Ja, jag kan tycka för den här elevgruppen så är ju matematiken, problemlösningen är ju det som 

dom har mest nytta av. Att veta om man är ute i en affär… att nu, nu försöker vi dom som har 

mobiltelefoner, försöker vi att dom ska lära sig att räkna på sin egen mobil, så att om något kostar 149 

kronor och jag lämnar fram 200, då kan man ju kolla först hur mycket pengar ska jag ha tillbaka. Att dom 

tränar sig att använda matematiken i verkligheten som, som dom har nytta av och använda 

mobiltelefonen. 

5.4.3 Utmanas i sitt tänkande 

I materialet finns exempel som pekar på att eleven ska utmanas från sin nivå. Här lyfts det 

fram att utmaningen ligger i att som lärare hitta rätt nivå för varje elev och att sedan utmana 

dem att klara lite svårare och svårare problemuppgifter. En annan aspekt som nämns av 

informanterna är att eleverna behöver mer tid och att läraren därför behöver se progressionen 

under en fyraårsperiod. Lärare E pekar på vikten att eleverna själva är med och skapar sina 

uppgifter från en låg nivå för att sedan uppmanas att göra dem lite svårare. 

Lärare E: ... men om man triggar dom lite att, Kan du göra en problemlösningsuppgift till en årskurs 

äldre, eller till mamma och pappa och så lägg in ett steg till, en ungefär som en trasig mening i svenska. 
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Det här är en gubbe. Är det en kul mening, nä. Det här är en liten gubbe… bra. Du kan göra den ännu 

roligare. Det här är en liten söt gubbe och så bygger man på hela vägen. Ungefär så börja med matten att 

backa och lägga till en mening för att förvilla någonstans eller plocka bort någon liten information. 

Intervjuare: mm 

Lärare E: Kalle har en kula. Stina har 3 kulor fler. Pelle har dubbelt så många som dom två tillsammans. 

Hur många har Pelle? Då har du liksom förvillat bort, du har lagt till ett steg. Dom sakerna att stötta 

eleverna till att 

Intervjuare: Försöka se det. 

Lärare E: Ja att våga gå vidare… men det handlar om att börja tidigt, att våga börja tidigt. 

Ytterligare en synpunkt i materialet är att lärandet sker i processen och att eleverna växer om 

de får förklara sitt tänkande. Lärare A nämner också att det finns möjligheter för riktigt 

duktiga elever i matematik att utmanas och få ta del av vanliga gymnasiets matematikkurser 

men att det hittills inte hänt men kanske kan vara aktuellt för en del elever som skrivits ut ur 

särskolan. 

Sammanfattningsvis under didaktikens ”Varför” lyfter informanterna fram att eleverna lär i 

det samspel som sker i problemlösningen. Problemlösningen, framförallt den praktiska, gör 

att eleverna förstår matematiken bättre i ett sammanhang och har möjlighet att generalisera. 

Informanterna lyfter fram att eleven växer genom att få förklara sitt tänkande och att de som 

lärare även försöker utmana dem mot svårare nivåer. 

5.5 Planering 

I det avsnitt som följer presenteras informanternas beskrivning av det förberedande arbetet 

som gjordes inför problemlösning i klassrummet. Det som framkom var av både extern art, 

som att tillsätta resurser och gruppdela och intern art, som reflektion och praktiskt görande av 

undervisningsmaterial. Följande underteman lyfts fram i materialet: a) Elevgruppen och 

resurser, b) Framtagning av material, c) Resonera med kollegor d) Utnyttja varandras 

kompetens och e) Yttre kontakter och lärarens intressen f) Tolka läroplanen och g) Formativ 

bedömning. 

5.5.1 Elevgruppen och resurser 

När det gäller elevgruppen framkommer variationer i hur stora grupperna är som 

informanterna har och vad som ligger till grund för indelningen. Antalet elever varierar från 

fyra upp till tolv-tretton. Variationen i materialet är att eleverna antingen går blandat och efter 

det program/kurs de läser eller är uppdelade i större gruppstorlek eller mindre beroende på 

social nivå eller efter elevens kognitiva nivå. Informanterna beskriver en nivåspridning i 
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matematik från lågstadiet och uppåt inom samma grupp och att problemlösningsuppgifter 

behövs på olika nivå. Efter tidigare års många utskrivningar ur särskolan har nationella 

programmet på gymnasiet enligt lärare A en annan elevgrupp där fler elever har olika 

funktionsnedsättningar i kombination med utvecklingsstörning. 

Lärare A: så vi har ju utmanats att vi har fått en elevgrupp nu som med mycket mer speciella behov som 

vi måste möta. 

[…] 

Lärare A: Så vi utmanas ju mera hela vår organisation hur vi ska bemöta dom. Vi måste ju ta oss an dom 

också och hjälpa dom och då kanske vi ska fortbilda oss. 

Resursmässigt skiljer det också eftersom det förekommer informanter som jobbar själva i sina 

grupper medan andra beskriver att de har tillgång till resurser i form av assistent eller andra 

lärare under sina lektionspass.  

5.5.2 Framtagning av material 

Informanterna beskriver att de för att få ett material med problemlösningsuppgifter på rätt 

nivå tar fram eget material. Det innebär att de antingen inspireras av och klipper och klistrar 

från olika böcker eller sidor på internet eller hittar på helt eget både textmässigt och praktiskt. 

Informanterna lyfter fram flera tankar kring detta. Det beskrivs i många sammanhang som 

tidskrävande. En annan aspekt som lyfts är att informanterna behöver göra material på olika 

nivåer som är anpassat för vuxna elever. Material som både ligger på rätt svårighetsnivå och 

belyser aktuella sammanhang för en ungdom. Det kan handla om att vardagsanknyta till det 

ämnesområde som är aktuellt för stunden. En del informanter nämner att de byggt upp och har 

tillgång till olika praktiska material, olika spel, kortlekar, måttband, tumstockar, vågar med 

mera. Bland informanterna lyfts en önskan efter mer praktiskt material och att ha tillgång till 

en matematikbank med olika typer av material och nivå. 

Lärare A: Skulle va bra om man kunde jobba upp någon slags förråd med laborativt material för varje… 

för ofta måste ju jag tillverka improvisera något laborativt material. Det där förstod dom inte så då nästa 

gång kanske jag kan göra något för att få dom att förstå och då kunde man ju spara det för det tar ju väldig 

tid och lägga upp ett sådant där förråd, va! Det vore drömmen om vi kunde ha det med mycket laborativt 

material. 

5.5.3 Resonera med kollegor  

Många informanter lyfter fram att det är viktigt att ha en kollega att resonera med. Alla 

informanter har inte samma förutsättningar för samarbete i problemlösningsarbetet. Det finns 

informanter som är ensamma mattelärare på sin gymnasiesärskola och som har svårt att få till 
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ett samarbete rent tidsmässigt. Det förekommer beskrivningar att den tidsödande 

framtagningen av material sker på bekostnad av samarbete med kollegor. I materialet finns 

även beskrivningar på tätt samarbete med ämneskollegor både i förarbetet och på många 

lektioner.  

Lärare B: Men alltså det blir ju att man resonerar och tittar på och vi försöker titta är det något som 

händer just nu i samhället. Före sportlovet så var det alla hjärtans dag och det var räkningar kring 

uppgifter som hade med det och göra. Nu om det är vinter kan det handla om temperaturer, alltså man 

försöker… 

Intervjuare: mm 

Lärare B: Gräv där du står. 

Förarbetet kan handla om att resonera tillsammans kring sammanhang och nivå och på 

lektionstid kan två samkörda lärare våga hjälpa och flika in för varandra direkt. 

Informanterna nämner schemalagda sammanhang där kollegor möts som lärarmöten och 

lagmöten men att tiden där används mer till praktiska saker eller elevärenden och inte så 

mycket till att resonera kring pedagogik eller problemlösning. Det finns exempel på att ett 

gemensamt lärarrum kan vara en viktig plattform där kollegor möts och diskuterar.  

5.5.4 Utnyttja varandras kompetens 

En vinkling för samarbete som framkommer i materialet är att utnyttja varandras kompetenser 

och fördela jobbet. Här efterfrågar exempelvis informanterna på nationella programmet mer 

samarbete med yrkeslärarna för att kunna hjälpa eleven med problemlösning som är praktiskt 

förankrad. Det beskrivs att planeringstid egentligen finns för ett samarbete mellan teorilärare 

och yrkeslärare kring exempelvis elevens aktuella problemområden. Det handlar mer om 

initiativkraft, prioritering av egen tid och få in det som en vana. Bland informanterna finns de 

som samarbetar tätt med en kollega och delar upp jobb mellan sig, exempelvis göra två nivåer 

på problemlösningsuppgifter efter de olika nivåer som finns i grupperna. Lärare B nämner en 

kollegas kompetens kring appar till Ipad. 

Lärare B: Ja, xxx är jättebra på det. Hon tittar på appar 

Intervjuare: Hon checkar över lite? 

Lärare B: Hon handlar och lägger in. Det kan inte jag. 

5.5.5 Yttre kontakter och lärarens intressen 

När det gäller hur informanterna belyser viktiga delar i sitt upplägg av problemlösningen och 

vad de anser viktigt så spelar övriga kontakter och situationer in kring tidigare erfarenheter 
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och intressen. Tidigare erfarenheter handlar ofta om tidigare utbildningar eller kurser där de 

fått med sig många bra exempel och uppgifter. Det kan även vara elevperspektiv som lärare 

på tidigare utbildningar inspirerat till att föra vidare, som exempelvis vikten av att ha alla 

elever med sig och att eleverna får resonera i grupp. En informant beskriver sin fortbildning 

inom matematiklyftet som något som präglat undervisningen under utbildningstiden med 

många bra uppgifter som studenterna ska göra i sina respektive praktiker. Det som 

huvudsakligen annars framkommer bland informanterna är bristen på kompetensutveckling 

inom problemlösning. Det finns informanter som lyfter fram det egna intresset för 

problemlösning som klurigheter och sudoku och lärare D visar på en vilja till egen 

fortbildning som även kan komma eleverna till del. 

Lärare D: Det är nog mer, jag tycker matte är roligt och jag tycker sådana här klurigheter är roligt. Jag 

tycker sudoku är roligt t.ex. Den här har jag ju köpt till mig själv liksom då va och jag ser ju hur jag själv 

kan bli mycket bättre. Jag börjar på en lägre nivå och sen kan jag liksom jobba upp mig i det där. 

Intervjuare: Är det olika nivåer i den där boken  

Lärare D: Ja det är det liksom då va och vissa kör jag ju fast på totalt och då är det ju jättekul då kan jag 

gå in i liksom på svaret och det är väldigt bra svar för de talar om hur jag kan tänka, så jag tränar ju upp 

mig i ett tänk också. 

Lärare D kopierar och gör kort av vissa delar ur boken som eleverna kan använda och 

eleverna kan tillåtas titta på svaret och försöka förstå uppgiften bakvägen. 

5.5.6 Tolka läroplanen 

Informanterna lyfter fram att läroplanen och då framförallt kursplaner och ämnesplaner 

visserligen styr att problemlösning ska ingå i undervisningen men att det trots det finns 

flexibilitet och frihet kring hur den tolkas. 

Informanterna på nationella programmet talar om att de utifrån det centrala innehållet i 

kursplanerna lägger upp en terminsplanering och letar fram eller gör problemlösningsmaterial 

som passar respektive område. En vinkling som framkommer är att erfarenheten med åren gör 

att läraren vågar vara friare i tolkningen och en annan att man får vara beredd att ändra 

terminsplanen i tidsåtgång om något inträffar under terminen. Lärare F beskriver möjligheter 

och svårigheter i tolkningen av det centrala innehållet: 

Lärare F: Ja du, man måste ju utgå från det centrala innehållet sen är det ju bara fantasin som sätter 

gränser. Det gäller ju att försöka hitta det från olika vinklar tänker jag och eftersom vi ska försöka knyta 

undervisningen till deras yrke eller blivande yrke, så måste man ju, det tycker jag är den svåra biten att 
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hitta problem ur verkligheten eftersom man själv inte har jobbat som markbyggare eller så vet man ju inte 

riktigt vilka problem. 

I materialet finns en stark vinkling åt att problemlösning är viktigt i matematiken. Det finns 

koppling till kursplaner och ämnesplaner men alla informanter menar inte att läroplanen är det 

som i första hand styr dem till att ta upp problemlösningen i undervisningen. Det finns 

informanter som mer trycker på forskningen och ser att många övergripande förmågor som 

kommunikation, samarbete och kreativitet tränas i problemlösningen. Andra har det som 

grund i undervisningen fast de tycker det lyfts relativt lite i ämnesplanerna.  

5.5.7 Formativ bedömning 

Informanterna berör bedömning både den sammanfattande summativa och den som görs 

fortlöpande, den formativa. Summativ bedömning tas upp i och med att det i materialet finns 

de som gör förtest och eftertest. Formativ bedömning nämns i materialet som relativt ny 

företeelse i gymnasiesärskolan och att det kan vara svårt att se elevernas progression steg för 

steg. 

Lärare D: Jaa... jag tycker det är jättesvårt när man är med eleverna under så lång tid och se den här 

tydliga förändringen alltså. Det är jättesvårt alltså. 

[…] 

Lärare D: Det som jag brukar säga, jag har jobbat som simlärare och det var jätteenkelt (1) sjunker som 

en gråsten (2) nu kan han simma liksom då va. Det blev så tydligt på 14 dagar liksom. Det ser jag aldrig 

här.  

Lärare A på nationella programmet lyfter fram att de efter implementeringen av den nya 

läroplanen gysär 13 haft studiedagar kring den formativa bedömningen men att det skulle 

behöva avsättas mer tid på schemat att fortsätta samtala kring detta i kollegiet.  

Lärare A: En del av centrala innehållet är ju dessutom problemlösning. 

Intervjuare: mm 

Lärare A: så då måste man ju ha problemlösning i undervisningen 

Intervjuare: ja just det 

Lärare A: för att bedöma då förmågorna. Sen är det väldigt svårt då de olika betygsstegen. Vad jag menar 

med samverkar kanske en annan lärare inte tycker samma som jag. 

Sammanfattningsvis under temat ”Planering” lyfter informanterna fram att det i elevgruppen 

finns en stor spridning vad gäller nivå att ta hänsyn till. Resursmässigt varierar det från att 

läraren är ensam i sin klass till att läraren har någon form av resurs helt eller delvis på 
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lektionerna och vid planering. Mycket av planeringstiden läggs på att informanterna tar fram 

material antingen själva eller i resonemang med kollega. Förutom att kollegor stöttar varandra 

i reflektion kan de också dela upp jobb mellan sig och utnyttja varandras kompetens. I 

materialet lyfts det även fram att pågående utbildningar eller tidigare påverkar deras 

nuvarande arbete kring problemlösning liksom egna intressen. Ämnesplaner och kursplaner 

styr planeringen men informanterna lyfter fram att det finns stor frihet att inom dessa ramar 

lägga upp undervisningen. Summativ och formativ bedömning tas upp i materialet och 

informanterna ser behovet av en fortsatt diskussion kring den formativa bedömningen och hur 

de ska tolka betygsstegen. 

Avslutningsvis på resultatdelen lyfter jag bildmässigt (figur 2) fram både teman och 

underteman som presenterats under resultatet. 

Fig. 2 Helhetsbild över resultatet ur materialet 
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6 Diskussion 
Mitt syfte med studien var att via intervjuer av lärare på gymnasiesärskolan få en bild över 

hur informanterna lyfter fram problemlösning i sin undervisning och hur arbetet kring det ser 

ut. Jag har valt att ringa in det med frågor kring vilka didaktiska ställningstaganden de gör 

samt hur planering och reflektion lyfts fram. I detta kapitel kommer jag att ställa mitt resultat i 

relation till teori och tidigare forskning och egna tankar för att avsluta med sammanfattning 

och förslag på vidare forskning. 

6.1 Didaktikens ”Hur” 

6.1.1 Hur undervisningen med problemlösning är organiserad  

Informanterna ger i sina beskrivningar en bild av att problemlösningens plats i 

lektionsupplägget varierar och kan vara flexibelt. Alla informanterna beskriver att 

problemlösningen har en viktig plats och några ger den till och med så stor betydelse att den 

får utgöra grunden. Hur problemlösning ringas in didaktiskt beror på teoretiskt perspektiv 

menar Bergsten (2006). Informanterna nämner inget teoretiskt perspektiv de följer men 

Bergsten (2006) menar att forskningen idag framförallt fokuserar problemlösning till 

kognitivt, sociokulturellt och epistemologiskt perspektiv. Att informanterna påverkas av olika 

perspektiv lyser ändå igenom. Likt Tafflin (2007) och Schoenfeld (1994) förordar 

informanterna att problemlösning sker både i grupp och enskilt. Att reflektera i grupp nämns 

mycket av informanterna. I och med att flera sätt att tänka och lösa en uppgift på förordas, kan 

alla i gruppen bidra. Informanterna repeterar även och visar flera gånger för att även de 

svagaste ska kunna hänga med. Det enskilda jobbet hos informanterna görs både för att få 

eleven att fundera själv och träna på ett problemområde. Läraren kan också följa upp tysta 

elever som inte lika tydligt kommer fram i gruppdiskussionerna. Wyndhamns (1990) 

beskrivning av didaktikens ”hur” där innehållet (i detta fall den matematiska 

problemlösningen) kommuniceras och relateras till eleven och dess tankevärld och 

informanternas syn på vad som ingår i didaktikens ”hur” stämmer bra överens.  

6.1.2 Arbeta med artefakter 

Säljö (2010) pratar om redskapens roll historiskt för att lösa problem i vardagen, både de 

intellektuella och fysiska. När det gäller vilka fysiska artefakter informanterna låter eleverna 

använda vid problemlösningen så är det mest miniräknaren eller mobilens miniräknare som 

nämns. Det handlar om att eleven ska avlasta arbetsminnet och kunna fokusera på 

problemlösningen. Informanterna vill att de elever som har mobil ska lära sig hantera 

miniräknaren på den för att bli vana vid det redskap de bär med sig och har tillgång till i alla 

situationer. Låtsaspengar nämns också och då för att det ska bli mer konkret för eleverna vid 
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problemlösning som berör ”att handla”. Informanterna tror att deras elever kommer att 

använda pengar trots att betalkorten mer och mer tar över ute i samhället. Här kommer 

didaktiken fram i ett mer kognitivt perspektiv. Ett perspektiv som mer sätter fokus på vilka 

aktiviteter som sker i hjärnan (Bergsten, 2006). Att en person med utvecklingsstörning har 

lägre abstraktionsnivå och sämre arbetsminne är informanterna medvetna om och anpassar sig 

efter vilket även förordas av Kylén (2012) och Jacobsson & Nilsson (2011). Liljenkvist 

(2014) visar i en av sina tre studier att det är olika hjärnaktivitet som används vid 

problemlösning mot de som används vid ren rutinräkning. Intressant men inte färdigutforskat 

och därför svårt att se hur det påverkar elever med olika begränsningar kognitivt och 

minnesmässigt. 

Att det är få informanter som använder dator eller Ipad i problemlösningen kan ha flera 

orsaker. Dels kan det bero på hur säker läraren känner sig på tekniken eller också på 

tillgången till bra problemlösningsprogram. Informanterna använder sin kreativitet och 

försöker individualisera genom att gör olika nivåer när de tillverkar material eller anpassar 

uppgifter/träning till yrkesval eleven följer. Datamedier borde kunna vara ett komplement att 

individualisera i även i gymnasiesärskolan anser jag. Ett program skulle kunna vara 

konstruerat med olika valmöjligheter både efter olika matematiska områden även 

yrkesrelevanta, omfatta olika svårighetsnivå och även olika talområden. Harskamp och Suhre 

(2007) undersökte vilken effekt ett dataprogram i problemlösning fick med möjlig hjälp 

inbyggd i olika steg i processen. Det möjliggjorde ett mer laborativt arbetssätt. Harskamp och 

Suhre (2007) visade också att det förbättrade elevernas problemlösningsförmåga. Fördelen 

med hjälp i olika steg är att eleven får välja själv och görs mer medveten om vilka processteg 

som leder fram till en lösning. Denna typ av dataprogram som har hjälpen inbyggd borde 

kunna användas även i gymnasiesärskolan. Något som jag av egen erfarenhet vet efterfrågas 

är material som är enkelt men inte barnsligt och där kontexten tar hänsyn till en verklighet 

som passar ungdomar i övre tonåren. Det gäller att som Kylén (2012) lyfta fram en helhetssyn 

på människan och förstå att utvecklingsstörning innebär att individen har en fysisk ålder med 

erfarenheter därefter men deras kognitiva ålder är lägre.  

6.2 Didaktikens ”Var” 

Informanterna pratar om den yttre strukturen, sammanhanget problemuppgiften sätts in i, som 

viktig för elevens lärande och att den ska vara vardagsnära. De visar på vikten av att eleverna 

får arbeta laborativt och konkret för att kunna förstå matematiken. Där finns likheter till 

Schoenfeld (1994) och Malmer (2002) som båda ser kopplingen till elevens lärande via detta. 
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Informanterna beskriver även vikten av att ge eleverna praktiska erfarenheter som de menar 

behövs för att eleven ska förstå och kunna prata om en problemsituation och ta till sig 

kunskapen. Erfarenheternas betydelse är något som även Kylén (2012) lyfter fram som extra 

viktigt för att öka den funktionella begåvningen när det inte går att öka den abstrakta 

tankenivån eller kognitionsnivån i lika hög grad hos individer med utvecklingsstörning. 

Didaktikens ”var” nämns i Jank och Meyer (1997) uppräkning av vad didaktiken kan handla 

om medan den inte skrivs fram lika tydligt av Wyndhamn (1990). Att didaktikens ”var” blir 

synligt hos informanterna anser jag beror på att elever med utvecklingsstörning med lägre 

abstraktionsnivå behöver mer av det konkreta i sitt rätta sammanhang, även när det gäller 

matematisk problemlösning. 

6.3 Didaktikens ”Vad” 

6.3.1 Alla räknesätt och olika matematikinnehåll 

Didaktikens ”vad” handlar om att göra ett urval ur ett identifierat innehåll visar Wyndhamn 

(1990). Att problemlösning inom matematik kan variera både till form, innehåll och djup visar 

Bergsten (2006) och Mamona Downs & Downs (2005). Informanterna använder sig av den 

stora variationsmöjligheten på lektionerna. Det kan vara allt ifrån att jobba med delar som 

begreppsförståelse eller logiskt tänkande (klurigheter- se mönster i rent matematiska problem) 

till att eleverna får lösa praktiska problem som berör vissa områden och räknesätt både i 

textform och på riktigt.  

Likt Malmer (2002) och Høinas (2000) trycker informanterna, framförallt de på individuella 

programmet, på vikten av att eleven förstår ord och begrepp. Mamona Downs & Downs 

(2005) ställer problemlösningsfärdigheter som behövs för att bearbeta uppgifterna mot vad 

som krävs för att läsa matematisk text och visar att det inte är så lätt att ringa in 

problemlösning. De menar att vad som räknas som problemlösning kan skifta från elev till 

elev och för vissa elever innebär själva läsningen i sig problemlösning vilket blir tydligt hos 

informanterna. Malmer (2002), Muir, Beswick & Williamsson (2008) och Heng & Sudarshan 

(2013) lyfter fram faran att eleverna fastnar vid delarna (ord, begrepp och siffror) i texten och 

missar helheten och sedan slentrianmässigt drar fel slutsatser. Detta blir synligt vid dialog 

med eleverna i de så kallade kliniska elevintervjuerna som Heng & Sudarshan (2013) gör i sin 

studie. Informanterna hävdar att eleverna kan fastna i alla stegen i processen men gör ingen 

koppling till att eleven lär in felstrategier. Kanske kan det bero på att informanterna utan att 

ha metoden kliniska elevintervjuer ändå jobbar mycket i dialog med eleverna och stöttar med 

frågor kring läsning, tolkning och elevens tänk och att eleverna inte behöver jobba vidare på 
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egen hand. Problemlösningen görs många gånger i grupp med resonemang kring både 

begrepp och lösningar.  

6.3.2 Hantera vardagssituationer och problemuppgifters struktur 

Att eleverna får tränas i att lösa problem som berör en verklighet som ligger vardagsnära är 

den vanligaste formen av problemlösningsuppgifter som informanterna låter sina elever träna 

på. När det gäller uppgifters inre struktur, bra problemuppgiftsdesign, finns likheter i 

informanternas beskrivningar och val av problemuppgifter till de punkter som lyfts fram av Ji-

Eun & Kuong-tae (2005), men också skillnader. Likheterna är att informanterna lyfter fram 

vikten av att problemuppgiften ska vara på rätt nivå och sammantaget visar de att 

problemuppgiften kan användas inom flera olika områden. Informanterna uppmuntrar sina 

elever att förklara sitt tankesätt och belyser vikten av att visa flera lösningsförslag. Skillnaden 

är att informanterna inte lika tydligt talar om att problemuppgiften ska gör kopplingar mellan 

olika matematiska områden. Endast en informant tar upp att problemuppgifter kan innehålla 

irrelevant information och att eleverna tränas i att själva göra uppgifter, utgå från enkla 

uppgifter och lägga till något som förvillar. Båda dessa skillnader kan bero på att 

informanterna anpassar uppgifterna till elevernas lägre kognitionsnivå och 

arbetsminneskapacitet och därför inte tar med för komplexa sammanhang när de gör sitt 

lektionsmaterial.  

6.3.3 Arbeta laborativt 

Att ett praktiskt och laborativt problemlösande arbete stärker lärandet för elever i allmänhet 

lyfts fram av flera forskare Freeman et al. (2014) och att det ökar begreppsförståelsen hos 

eleven (Boeler, 1998, Schoenfeld, 1994). Göransson, et al. (2011) lyfter i sin undersökning av 

grundsärskolan fram att lärare anser att de behöver låta eleverna jobba konkret och med 

praktiskt material, uppmärksammas på matematik i vardagen och även få in matematik i andra 

ämnen och andra aktiviteter och att eleverna behöver längre tid i momenten. Det Göransson et 

al. (2011) skriver om grundsärskolan liknar i stort sett det informanterna på 

gymnasiesärskolan lyfter fram, att mer laborativt och praktiskt arbetssätt är bra för elevens 

lärande. Göransson et al. (2011) beskriver att grundsärskolan har inslag av praktiskt 

problemlösande men att de flesta likt informanterna önskar mer av laborativt material. I det 

praktiska problemlösandet begränsas inte heller elever som inte kan läsa. På nationella 

programmet lyfter informanterna fram en önskan om praktiskt samarbete över 

ämnesgränserna med övningsämnena men det finns hinder i form av tid och resurser. 

Informanterna pekar även på möjligheten att ha tillgång till en matematikbank med olika 
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praktiskt och laborativt material. Göransson et al. (2011) efterlyser en systematisk analys över 

vilken/vilka kompetenser eleverna utvecklas i beroende på hur olika material används på 

grundsärskolan. En systematisering av detta slag är inte tydlig i informanternas beskrivningar 

på gymnasiesärskolan heller. Ibland kan informanterna göra kopplingar till specifika förmågor 

som att olika spel och klurigheter kan stärka logiskt tänkande men ofta för de fram mer 

allmänt att problemlösning tränar förmågor som kommunikation, samspel, reflektion och 

kreativitet. Ska en matematikbank bli verklighet som dessutom är systematiserad över vilka 

förmågor materialet kan träna eleven i behövs utbyte mellan lärare i stort i särskolan anser 

jag. Det behövs tid, exempelvis studiedagar, och att vissa tjänster kan användas till detta, 

exempelvis förstelärartjänster. 

6.3.4 Använda olika strategier, kognitiva och affektiva 

Pearce et al. (2013) visar att de strategier vid problemlösning som lärarna främst använde var: 

ringa in nyckelord, rita figur, visa på procedurstegen och be eleven läsa om texten. Hos 

informanterna är dessa också vanliga även om de kanske inte har exakt samma ordning. 

Informanterna läser högt och resonerar mer med eleverna än att uppmana dem att ringa in 

nyckelord. På det sättet får eleven fundera över vilka delar de behöver och vad frågan är. 

Sedan uppmuntrar de till olika lösningsförslag. Muir, Beswick & Williamsson (2008) visar att 

vilka strategier som elever tar till vid problemlösning beror av flera faktorer exempelvis 

vilken matematisk förståelsenivå de har och deras förmåga till metakognition. Elever som var 

vana vid enbart rutinuppgifter visade sig inte variera lösningssätten medan de elever som låg 

på en hög nivå varierade sätten och kunde förklara val och varför och kontrollera svaret. De 

på lägst nivå gissade räknesätt med hjälp av talen och använde genomgående en metod. 

Malmer (2002) visar också på att elever kan ha olika abstraktionsnivåer i sitt problemlösande 

efter vilka tankestrukturer de behärskar: numeriskt prövande, laborativt/logiskt och 

algebraiskt. Informanternas utsagor och även min erfarenhet pekar på att i elevgrupperna i 

gymnasiesärskolan ligger de flesta elever i sitt problemlösande på numeriskt prövande eller 

laborativt/logiskt. Det är inte så många som förstår och tänker i mer generella tankebanor 

algebraiskt eftersom det kräver en högre abstraktionsnivå. Likt Freeman et al., (2014) & Muir, 

Beswick & Williamsson (2008) så verkar informanterna vilja ha en undervisning som 

uppmuntrar eleverna att aktivare delta och att detta gör att eleverna utvecklas begreppsmässigt 

och blir bättre problemlösare i vardagen. Problemlösningen har enligt informanterna inte bara 

kognitiva effekter utan även affektiva som att det kan stärka elevens självförtroende och 

självständighet om läraren lägger nivån så att alla kan delta och lyckas och även tillåtas att 

visa på flera sätt. Wyndhamn (1990) lyfter fram att det kopplat till didaktikens ”vad” (och 
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även ”varför”) finns två huvudområden: beräkningar och matematiska resonemang. Dessa 

områden går in i varandra när matematiken är i funktion och det behövs en balans mellan 

begrepp, färdigheter och problemlösning för att bygga upp elevens kompetens. Att 

informanterna visar att problemlösningen stärker  självförtroende och ökar självständigheten 

anser jag bygger på en undervisning som klarar den balansen. 

6.4 Didaktikens ”Varför” 

6.4.1 Lära i samspel 

Informanterna visar på att problemlösning tränar eleven i förmågor som samspel, lyssna på 

andra och förklara sitt tänkande. Detta sker både i grupp och enskilt, i textuppgifter och 

praktisk. För många elever krävs hjälp vid läsningen och läraren läser högt och resonerar ihop 

med eleven. Ingen nämner läsprogram på datorn som skulle kunna få dem mer självständiga i 

själva läsandet om de behärskar begreppen. För att det inte alltid är läraren som ska ställa de 

öppna frågorna (vad frågas det efter, vad står siffrorna för och så vidare) nämner en informant 

idén om en frågeguide som eleven skulle kunna använda när problemet ringas in. Att eleverna 

lär sig genom att få öva många gånger på problemsituationer och även av att lyssna på hur 

andra elever tänker lyfts av informanterna. Berthén (2007) beskriver i sin studie att det fanns 

tendens att det i särskolan blev ett tränande om och om igen som aldrig tog slut och kunde 

handla om rena skolkunskaper exempelvis sitta still, vänta på sin tur, skriva fint. Vid 

problemlösning hos informanterna verkar fokus ligga på matematiskt resonerande och 

begreppsförståelse men det behövs förmodligen observationer för att undersöka 

undervisningen djupare som Berthén gör. Att även lärarna lär sig och blir bättre i sin 

undervisning av att höra elevens tankar lyfts både av informanterna och Heng & Sudarshan 

(2013). Schoenfeld (1994) beskriver fördelen med ett mer elevlaborativt arbetssätt för 

djupinlärning. Detta är något som informanterna förordar när de både lyfter fram vikten av 

gruppdiskussioner och att elever förklarar sitt tänkande och viljan att med eleverna göra mer 

av praktiskt och laborativt.  

6.4.2 Förstå matematiken i ett sammanhang och problemlösningens effekt 

Didaktikens ”varför” handlar om att legitimera och motivera varför, i detta fall matematisk 

problemlösning, ska ingå i undervisningen (Wyndhamn, 1990). Hos informanterna lyfts 

problemlösningens positiva betydelse för elevens lärande fram. Informanterna tränar eleverna 

i att förstå matematiken i ett sammanhang och kunna hantera problem som dyker upp i både 

nuvarande och kommande vardag och arbetsliv. Att synen på och begränsningen av ett 

funktionshinder inte bara styrs av den lägre intelligensen utan även beror på hur självständig 

och delaktig individen blir i sitt eget liv (Granlund & Göransson, 2011). Boeler (1998) pratar 
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om att elever som jobbar laborativt med problemlösningsträning är mer positiva till 

matematik och lättare kan överföra matematik till nya situationer. Liljenkvist (2014) pekar på 

att problemlösning har effekt för elever med lägre kognitionsnivå. Fuchs et al. (2009) visar att 

problemlösning gynnar elever med matematiksvårigheter om dessa inte har språkliga 

problem. Han pekar på att det beror på att problemlösning ger dem en annan förståelse vid 

räknandet som annars tagit så mycket tankekraft att de missat helheten. Kroesbergers (2003) 

metastudie visar att elever med mild utvecklingsstörning gynnas av problemlösning i större 

grad än elever med enbart matematikproblem. Informanterna är medvetna om att de behöver 

ge eleverna språklig hjälp men inte lika tydligt medvetna om hur de hjälper eleverna 

matematiskt med det logiska tänkandet. Vid lägre abstraktionsnivå blir det ett stöd vid 

inlärning att via flera sinnesintryck och konkret material förstärka inlärningen och hjälpa 

eleven att sortera in sin verklighet efter de fem olika aspekterna som Kylén (2012) nämner: 

rum, tid, kvalitet, kvantitet och orsak.  

6.4.3 Utmanas i sitt tänkande 

Det lyfts av informanterna som viktigt att eleverna utmanas med frågor i 

problemlösningsprocessen. Schoenfeld (1992) visar också på vikten av att eleven får laborera 

i de olika stegen allt ifrån att ringa in frågan till att hantera rätt verktyg och metoder och 

kunna undersöka svaret. Hos informanterna görs det för att förstå elevens tänk men också 

utmana eleven att våga visa sin tanke och även utmana eleven att lösa svårare problem eller 

göra egna uppgifter både enkla och svårare. Det kan också handla om att som elev få förklara 

sitt tänkande i ord eller bild och vid textläsning så småningom klara att ställa nödvändiga 

frågor själv.  

6.5 Planering 

6.5.1 Elevgruppens variation och personalresurser 

Elevgrupperna hos informanterna varierar i storlek, hos vissa beroende på nivå eller social 

förmåga. Det är en stor spridning i grupperna som flera av informanterna beskriver. En del 

elever kommer till gymnasiesärskolan med dåligt självförtroende till sin matematiska förmåga 

och tror att matematik handlar om det enda och rätta svaret. Informanterna beskriver att de 

upplever att eleverna mest fått rutinträning från grundsärskolan och ofta känner misslyckande 

i det. Göransson et.al (2011) analyserar observationer i sin studie och visar att kompetens í 

problemlösning tränas i särskolans undervisning men inte i samma omfattning som 

kompetenser som har med rutinräkning att göra. Problemlösningen beskrivs av informanterna 

som något eleverna trots tidigare låsningar kan lyckas i och att den ger möjlighet och tillåter 
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eleven lösa uppgifter på flera sätt. De öppna problemuppgifterna ger dessutom möjlighet till 

flera svar. En del informanter beskriver att det i problemlösningen inte är säkert att det alltid 

är den ”duktiga eleven” som klarar det bäst.  

Det finns hos de flesta informanter tillgång till någon form av resurs i gruppen men en del 

hanterar sina grupper själva. Freemann et al. (2014) visar i sin metastudie att elevaktivt 

lärande ger större positiv effekt på elevers lärande i just små grupper. Informanterna lyfter 

fram att de vill ha mer av ett laborativt och praktiskt arbetssätt för att de tror att det gynnar 

elevens lärande. Enligt min erfarenhet så har den handledande funktionen en stor betydelse 

när elever ska arbeta praktiskt och då har ju gruppens storlek betydelse för hur mycket 

respons du som lärare kan ge varje elev. 

Jank och Meyers (1997) lyfter fram didaktikens två sidor: beskrivning av undervisning sådan 

den är och sådan den borde vara. Informanternas beskriver mest sin undervisning i konkreta 

termer, liknande didaktikens nivå 1 och 2 hos Jank och Meyer (1997). Det finns däremot 

utsagor i materialet som pekar på en önskan om andra möjligheter i undervisningen. Ofta 

kopplas dessa önskningar till någon form av resurs, exempelvis mer av samarbetsmöjligheter 

eller mer av färdigt praktiskt material att tillgå.  

6.5.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Informanterna nämner inte att de följer något givet specialpedagogiskt perspektiv även om 

flera av dem har utbildningar inom specialpedagogik. Det specialpedagogiska perspektivet 

inom särskolan och gymnasiesärskolan kan vara lite kluvet. För på ett sätt kan man säga att 

alla elever som skrivits in i särskolan har hanterats enligt det Nilholm (2007) kallar det 

kategoriska perspektivet. Alla har kompenserats i sina brister och får följa en annan läroplan 

antingen de går inkluderat eller i särskolegrupp. På ett annat sätt kan man säga att 

informanterna i sina beskrivningar kring hur de hjälper eleven på gymnasiesärskolan mer ger 

uttryck för ett dilemmaperspektiv där vetskapen om det kategoriska finns men att det 

relationella perspektivet med miljöanpassning har en given plats (Nilholm, 2007). Det visar 

sig hos informanterna genom exempelvis tillgång till extra resurs som är till för alla i 

klassrummet och ett laborativt och praktiskt förhållningssätt och en vilja att anpassa 

materialet efter olika nivåer. 

6.5.3 Resonera med kollegor och lärares syn på öppna problemuppgifter 

Stiegler och Hiebert (1999) liksom Gomér Jonasson (2012) pekar på vikten att ha forum att 

prata om hur lektioner med problemlösning kan läggas upp. Stiegler och Hiebert (1999) 

nämner Japan där lärarna genomför provlektioner och reflekterar och förbättrar. Hos 
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informanterna finns de som har ett tätt samarbete och planerar lektionsupplägg och 

problemlösning ihop med en kollega men även de som är ensamma med sin planering. De 

efterfrågar och vill samarbete även över ämnesgränser för att exempelvis kunna träna eleverna 

i problem som uppstår i yrkesämnena. Andra egenskaper hos läraren som Stiegler och Hiebert 

(1999) och Gomér Jonasson (2012) lyfter fram som viktiga för att kunna genomföra öppna 

uppgifter med problemlösning är flexibilitet och behärska sina matematikkunskaper. 

Bingolbati (2011) visar att lärare har svårt att värdera olika lösningsförslag och föredrar ofta 

bara en lösningsmöjlighet som de menar är den rätta. Ji-Eun och Kuong-Tae (2005) visar att 

även lärarkandidater värderade uppgifter som endast hade ett svar, trots att de i intervju lyfte 

fram synpunkter som pekade på mer flexibelt tänk. Informanterna värderar i intervjun 

problemlösningsuppgifter som går att lösa på flera sätt och det finns även exempel i materialet 

att elever ställs inför helt öppna uppgifter där även svaret får variera.  

6.5.4 Tolka läroplanen och formativ bedömning 

Informanterna beskriver att de även i tolkandet av läroplaner har stor frihet. Problemlösning 

är inget de lyfter fram att de känner sig tvingade till, bara för att det står i läroplanen. De 

väljer snarare att ge den plats för att de har en tilltro att det är bästa sättet för eleverna att 

förstå ord och begrepp och vardagsmatematik. De beskriver att de lägger mycket tid på att 

planera material både praktiskt och textuppgifter utifrån centralt innehåll, ämnesplaner men 

att de även knyter till samhällsaktuella saker, intressen och yrkesval. 

Läroplanen gysär 13 både den för nationella och individuella gymnasiesärskolan lyfter fram 

betygskriterier på kurs och ämnesplaner tydligare än tidigare läroplaner. Informanterna ser det 

därför som relativt nytt med formativ bedömning och vill lyfta diskussionen kring detta i 

kollegiet och även föra diskussion kring vad som menas med de olika betygsstegen så att 

lärare inte bedömer olika. 

6.6 Sammanfattning och förslag på vidare forskning 

Sammanfattningsvis kräver problemlösning att eleverna behärskar olika räknesätt och kan 

olika begrepp. På något sätt behöver träningen av räknesätt och förståelse för begrepp komma 

in i undervisningen. Informanterna visar att det kan ske inom ramen för problemlösning. På 

gymnasiesärskolan vill de ge problemlösningen plats och ser den som betydelsefull för 

elevens lärande eftersom den knyter matematiken till vardagsproblem som eleven känner till 

eller kommer att stöta på i vardagen eller yrkeslivet. Matematiken är ju ett av de intellektuella 

verktyg människan utvecklat i problemsituationer historiskt sett och sett värdet av att föra 

vidare. Det är av vikt att elever med utvecklingsstörning får hjälp med att se kopplingen 
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mellan matematik som redskap och hur den används i olika sammanhang. Det kan medföra att 

de klarar att använda matematiken trots lägre abstraktionsnivå och arbetsminne och ges chans 

att delta självständigt i samhället.  

Studien ger en inblick i hur matematisk problemlösningsundervisning kan se ut i 

gymnasiesärskolan både vad gäller lärarnas didaktiska överväganden och planering. Läsaren 

kan därmed bredda sin egen kompetens genom att se exempel på hur andra gör och resonerar. 

Både gymnasiesärskolans undervisning, didaktik och matematisk problemlösning är områden 

som behöver vidare forskning. Förhoppningen är att studien ska väcka till reflektion och 

diskussion över hur särskolans undervisning kan förbättras vad gäller matematisk 

problemlösning. Studien kan även väcka en diskussion om vilka samarbetsformer som behövs 

inom och mellan gymnasiesärskolor för att exempelvis kunna systematisera olika praktiskt 

material och få en mer laborativ elevaktiv undervisning. 

Det skulle vara önskvärt med praktiknära forskning där man provar effekten av olika 

användning av praktiskt material och dataprogram/appar som berör problemlösning och vilka 

förmågor eleven förbättras i. Även vidare forskning på effekt av tränande av problemlösning 

jämfört med rutinräkning för elever med utvecklingsstörning och hur man kan jobba med 

problemlösning i olika åldrar och på olika kognitionsnivåer är tänkbara områden, anser jag. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat i särskolan/gymnasiesärskolan? 

2. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur skulle du vilja beskriva problemlösning i matematikundervisningen? 

5. Vilka delar tycker du problemlösning består av? 

6. Vad är det viktiga i problemlösningsprocessen? 

7. Hur stor andel av elevens tid läggs på träning av räknefärdighet respektive 

problemlösning? 

8. Hur ser träningen av problemlösning ut i din undervisning? 

9. Vad är det som avgör hur problemlösning tas upp i din undervisning? 

10. Vilken roll spelar problemlösning för elevens lärande? 

11. Vad är den främsta orsaken till när en elev i särskolan har svårighet med 

problemlösning? 

12. Vad gör du då för åtgärder? 

13. Vilka fördelar ser du med problemlösning i din undervisning? 

14. Vilka nackdelar ser du med problemlösning i din undervisning? 

15. Vilket/vilka material använder du? 

16. Vilken roll spelar läroplanen kring problemlösning? 

17. Hur pratar ni i kollegiet kring problemlösning? 

18. Hur har du själv kommit i kontakt med problemlösning, egen skolgång, fortbildning 

mm? 

19. Finns det något ytterligare du vill tillägga kring problemlösning? 

  



56 

 

Bilaga 2- Informationsbrev/missivbrev 

 

Hej, 

Mitt namn är Maria Nilsson och jag går sista året på speciallärarlinjen med inriktning 

utvecklingsstörning på Linköpings universitet. Sista terminen, som jag just börjat, innebär att 

jag kommer att skriva ett specialarbete med fokus på problemlösning inom matematik i 

särskolan. Det är därför jag är intresserad av att komma ut till grundsärskolor och 

gymnasiesärskolor. 

Jag skulle vilja intervjua dig som bedriver undervisning i matematik eller ämnesområden som 

innefattar matematik. Intervjun består av nitton frågor. De etiska principerna som jag följer 

innebär att du har rätt att när som helst avbryta din medverkan, att jag behandlar uppgifterna 

anonymt och konfidentiellt och att de endast kommer att användas av mig i detta 

examensarbete. 

 

Har du frågor eller funderingar så kontakta mig gärna. 

maria.nilsson@sundsholm.net 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Nilsson 
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