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Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte är att studera förändringar i matematikundervisningen med avseende på 

problemlösning i samband med införandet av Lgr 80. För att undersöka detta studeras den 

professionella debatten i lärartidskriften Nämnaren. Det utvalda materialet för studien utgörs av 

artiklar från denna tidskrift för tidsperioden 1974-1985. För att lyfta fram det mest centrala i 

dessa texter används temaanalys. Politisk styrning och förändring i texter för 

matematikundervisningen studeras med utgångspunkt i läroplansteori utgående från Lundgren 

och tidskriften Nämnaren analyseras med utgångspunkt i Prytz definition av Lindensjö & 

Lundgrens arenamodell. I denna modell ses lärartidskrifter utgöra en arena av personer 

inblandade i beslutprocesser. Huvudfrågeställningarna utgörs dels av att undersöka vilka likheter 

och skillnader det finns i läroplanerna Lgr 69 och Lgr 80 med avseende på problemlösning och 

dels hur tidskriften Nämnaren behandlar detta område. Andra frågor handlar om Lgr 80:s roll och 

den professionella debattens funktion, då med hänseende på om debatten är preciserande eller 

vill förändra Lgr 80:s intentioner. Två arenor i den professionella debatten analyseras fram som 

nytt forskningsresultat. Dels forskararenan som utgörs av forskare, lärarutbildare och 

läroboksförfattare och dels stödarenan som utgörs av lärare.  Forskararenans preciserande funktion 

är att presentera nya forskningsrön och utgör därmed en direkt påverkan av styrdokumentens 

intentioner. Stödarenan däremot verkar stödjande för lärare. Övriga resultat är att i och med 

införandet av Lgr 80 blir problemlösning ett helt nytt begrepp och därmed kan Lgr 80 sägas vara 

med hänseende på problemlösning en nydanande reform. Den professionella debatten är 

preciserande i alla hänseenden utom vad det gäller problemlösning. Det som debatten följaktligen 

inte preciserar i Lgr 80 är momentet där elever ska analysera, värdera och dra slutsatser av 

problemlösningens resultat.  
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Inledning 

När jag på 70-talet gick på låg- och mellanstadiet var det matematik som låg mig mest varmt om 

hjärtat. Det var mängdlära, ”trappan” och fritt valt arbete. Men snart byttes ”trappan” mot 

”stolen” och mängdlära förpassades långt bort från lågstadiet. Mer än trettio år senare, när jag på 

en matematikkurs på universitetet till min stora glädje upptäcker att mängdlära är en del av 

kursen, så väcks två frågor inom mig. Vad var det som gjorde att jag vid denna tidpunkt för 

trettio år sedan fick läsa universitetsmatematik på lågstadiet och vilka var det som valde ut just de 

kunskaperna? Viljan att hitta delar av svaren på dessa frågor har varit en drivkraft i arbetet med 

den här uppsatsen.  

Nya forskningsresultat inom matematikämnet leder ofta till att politiker ska uttala sig, speciellt 

om dessa resultat har att göra med mätningar av elevers prestationer. Är dessa dåliga kommer 

krav på att politiker ska ta sitt ansvar och ändra på matematikundervisningen, är de bra används 

resultaten till att framhäva den sittande regeringens förträfflighet. Så vad som pågår i debatten 

bakom matematikundervisningen i form av undersökningar och forskarrön av metoder och 

innehåll är högst relevant för en förförståelse av politiska ageranden.  

. 
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Bakgrund 

Den ”nya” matematiken som infördes i och med Lgr 69 innebar sannolikhetslära, 

funktionslära, grafiska sammanställningar och mängdlära. Idén med detta var att ta bort klyftan 

mellan skolmatematiken och vetenskapen.1 Denna idé kom lika snabbt som den försvann. I 

stället riktades fokus på elevernas baskunskaper.2 Lgr 69 kom i praktiken att utgå från elevernas 

tidigare erfarenheter och fokus låg på att matematiska problem skulle vara till praktisk nytta för 

eleverna.3  

Med Lgr 80 lyftes begreppet problemlösning fram inom matematikämnet och gavs en 

tydligare och utförligare beskrivning. Problemlösning skulle nu omfattas av en lösningsmodell 

som kräver att eleverna för att lösa problem ska använda momenten lösningsmetod, numeriska 

beräkningar och analys, värdering samt slutsats av resultatet. Det huvudsakliga syftet var att elever 

skulle lära sig matematik för att lösa vardagsproblem.4  

Problemlösning inom matematikämnet är fortfarande ett aktuellt ämne. Vid en 

kvalitetsgranskning från 2010 av 55 gymnasieskolor i undervisning i ämneskursen matematik A 

fann skolinspektionen att vissa lärare som ett stöd åt svagpresterande elever till stor del ägnade 

sig åt mekanisk räkning. Problemlösning och annan inlärning som gynnade matematisk kreativitet 

lämnades därhän.5  I Lgr 11 lyfts problemlösning fram igen och ges en framskjuten ställning som 

centralt innehåll i kursplanerna för matematik.6 

En Pisa-rapport från 2012, presenterad den 3:e december 2013, visar på fallande 

kunskapsresultat för svenska 15-åringar i matematik. Utbildningsminister Jan Björklund, 

kommenterar detta med att effekterna av de nya reformerna inte har slagit igenom för tiden vid 

denna mätning. Med ”reformerna” syftar han på ett nytt betygsystem och läroplanen Lgr 11.7  

Att man från politiskt håll vill få till stånd en förändring inom skolan med en reform kan 70-

talets utredning SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete) vittna om. Denna utredning undersökte 

det akuta läget när det gällde disciplin- och arbetsmiljöproblem i skolan och utredningen blev 

också startskottet för reformarbetet med den nya läroplanen Lgr 80.8  

I denna läroplan skulle elevernas samhälleliga engagemang betonas.9 Som ett led i den ökande 

decentralisering där ansvaret flyttades från staten till kommunerna så förväntades lärarna med Lgr 

80 att ta ett större ansvar för realiseringen av arbetsplaner och de utformade mål som eleverna 

                                                
1 Lundin (2010), s. 422ff. 
2 Lundin (2010), s. 424. 
3 Lgr 69 (1969), s. 137f. 
4 Lgr 80 (1980), s. 100. 
5 Skolinspektionen, (2010), www.skolinspektionen.se (2013-09-02).  
6 Skolverket, (2013), www.skolverket.se (2013-12-29) 
7 DN, (2013), www.dn.se (2013-12-27). 
8 Lundgren, Svingby, Wallin (1981), s. 156. 
9 Edgren (2011), s. 115. 

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.dn.se/
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skulle uppnå.10 Lgr 80 markerade mycket tydligt arbetslagsprincipen liksom att en bedömning av 

skolans resultat skulle ligga som ett stöd för skolutvecklingen.11 I och med införandet av Lgr 80 

så fick lärarna en ny professionell roll. Detta tillsammans med att den matematikdidaktiska 

forskningen fick mer utrymme gör det intressant att studera vad som debatterades i 

lärartidningar, tidskrifter och annan litteratur som användes inom lärarutbildningen.  

Den centrala skoladministrationen för skolans verksamhet var för tidsperioden runt Lgr 80 

skolöverstyrelsen och den instans som satte upp de övergripande målen var regeringen. I denna 

uppsats kommer jag att undersöka vad som hände i området mellan de beslutsfattande 

verksamheterna och lärarna, som verkställde dessa beslut. Och i detta område befann sig den 

professionella debatten. 

Skolväsendet under 70-talet till mitten av 80-talet var föremål för starka samhälleliga krav och 

politiska intressen. Med krav på ökad demokrati och jämställdhet samt människors ökade 

engagemang i miljöfrågor tillsammans med elevers större ansvar och frihet för sin utbildning var 

politik och samhälle en del av en kommande förändring. Den professionella debatten för denna 

period är mycket intressant då den utgör en del av denna förändring.12 

Mot bakgrund av detta så framstår det som högst relevant att lyfta den professionella debatten 

och dess genomslagskraft för utvecklandet av matematikundervisningen. För att undersöka denna 

matematikundervisning fokuseras problemlösning då denna både har politisk sprängkraft gällande 

lärarrollen och fortfarande är lika aktuell.  

 

 

                                                
10 Skott (2011), s. 334. 
11 Lindensjö, Lundgren (2000), s. 83. 
12 Edgren (2011), s. 115. 
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Tidigare forskning 

Jag kommer i det följande först att presentera forskning som behandlar arbetet före och efter 

införandet av Lgr 80. Vidare lyfter jag fram forskning om debatter inom matematikämnet, 

forskning om det debatterade innehållet inom matematikämnet samt forskares undersökningar av 

debatter. Syftet med detta är att lyfta fram denna uppsats teman. 

Före och efter Läroplanen Lgr 80 

För denna uppsats kommer jag att göra jämförelser mellan Lgr 69 och Lgr 80. Detta för att 

upptäcka skillnader och likheter. Det huvudsakliga bidraget till denna undersökning kommer från 

de båda läroplanerna, men i det följande tar jag upp litteratur och forskning som har hjälpt mig 

att studera hur detta reformarbete gått till samt tillämpats. 

I Lundgren, Wallin & Svingbys rapport ”Från Lgr 69 till Lgr 80. Erfarenheter från SÖ:s 

läroplansarbete” redogör Lgr-gruppen för sitt läroplansarbete inför Lgr 80, där många 

intressenter ville vara med och bestämma vilka problem och lösningar som skulle vara i fokus.13 

De lyfter fram läroplansarbetet som en tolkning av politiska åsikter och kompromisser samt 

pekar på skolöverstyrelsens tveksamma roll som utvärderare av läroplaner.14 

För att undersöka om det innebär någon kunskapsmässig skillnad med införandet av Lgr 80 och 

för att ta reda på hur läroplanerna Lgr 69 och Lgr 80 tillämpas genomför Magne en studie av 

Medelsta – ett täcknamn för en genomsnittlig svensk kommun. Matematikkunskaper testas hos 

samtliga grundskoleelever i denna kommun för åren 1977 och 1986.15 De resultat som 

framkommer i denna studie är intressanta att jämföra med mina resultat för denna uppsats. 

Unenge analyserar skolmatematiken och lyfter fram det som varit styrande när läroplanerna 

formades. För Lgr 80:s del var det enligt honom främst SIA-utredningen som var orsaken till att 

reformarbetet kom igång.16 Unenge pekar även på Lgr 80:s tillämpning i form av problemlösning 

och kunskapsnivåer samt på skälet till att eleverna lära sig matematik är att de ska kunna lösa 

vardagsproblem.17 

                                                
13 Lundgren, Wallin, Svingby (1981), s. 156. 
14 Ibid., s. 16. 
15 Magne (1990), s. 3. 
16 Unenge (1999), s. 66. 
17 Ibid., s. 99. 
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Redogörelser för debatter om matematikämnet 

Matematik har debatterats olika för olika tidsperioder under historiens gång, vilket har fått till 

följd att forskarna som vill följa denna debatt är tvungna att ändra sina tillvägagångssätt efter de 

tidsperioder de ämnar undersöka.  

Hatami studerar hur denna debatt utvecklade sig speciellt kring synen på lösningsmetoden 

reguladetri inom matematikämnet. Han studerar läroböcker i matematik som användes eller som 

med tiden kom att få en stor vetenskaplig eller pedagogisk betydelse för perioden 1600-talet till 

början av 1900-talet.18  

Lundin studerar debatten kring skolmatematiken. Han undersöker skoltidningar, rapporter 

mm. från 1970-talet. I denna debatt finner han ledtrådar som leder honom stegvis bakåt i tiden 

ända till 1700-talet.  

Prytz analyserar tidsperioden 1905 till 1962. Detta är en period där skolsystemet går igenom 

flera stora förändringar, elevantalet ökar och kvinnor ges möjlighet att utnyttja högre 

utbildningar.19 Prytz studerar för denna period the professional debate och syftar på den debatt som 

pågick i lärartidningar, tidskrifter och annan litteratur som användes inom lärarutbildningen i 

samband med matematikundervisning.20 Jag vill här lägga till att när jag fortsättningsvis i denna 

uppsats skriver om den professionella debatten, så syftar jag per definition på the professional debate i 

Prytz (2007) beskrivning. 

Dessa tre forskare har studerat olika tidsperioder för ett speciellt område inom matematik med 

hjälp av debatten i de läroböcker och tidskrifter de undersökte. För denna uppsats ämnar jag 

utforska ett område inom matematiken som andra forskare inte har studerat, men också en annan 

tidsperiod: Problemlösning inom den professionella debatten i tidskriften Nämnaren från Mitten 

av 1970-talet till mitten av 1980-talet. 

Debatterade delmoment inom matematikämnet 

Lundin har för sin avhandling Skolans matematik gått igenom svensk matematikhistoria baserat 

på läroböcker, diskussioner i lärartidningar, tidskrifter och annat material från 1700-talet fram till 

idag.21 En signifikant period för livliga diskussioner utgörs av tiden från 1850 till 1885 då en strid 

ström av läroböcker och lärartidningar börjar ges ut. Det är även under denna period debatten 

blossar upp rejält gällande metoder och pedagogik för matematikundervisning.22  

                                                
18 Hatami (2007), s. 8. 
19 Prytz (2007), s. 196. 
20 Ibid., s. 195. 
21 Lundin (2008), s. 80. 
22 Ibid., s. 269. 
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Hatami gör i sin avhandling Reguladetri23 en jämförande analys och pekar på skillnader hur 

reguladetri som matematisk lösningsmetod har behandlats i svenskt undervisningsmaterial från 

1600-talet till början av 1900-talet. Hatami utgår, i sin analys, från tidsskrifter, avhandlingar och 

läroböcker som användes mycket i undervisningssammanhang eller hade ett stort undervisande 

eller metodiskt anseende.24 Särskilt intressant är hans analys av tidskriften för skolmatematik för 

åren 1955 till 1957, där de flesta artiklar som behandlade reguladetri var mycket kritiska till denna 

lösningsmetod.25  

Prytz följer i sin avhandling den professionella debatten kring geometriundervisning under 

perioden 1905 till 1962. Läroböcker och metoder diskuterades för undervisning på realskolan och 

kritik framfördes mot de läroböcker som baserades på Euklides Elementa. Detta resulterar i att det 

produceras nya alternativa böcker till böcker baserade på Elementa. Läroböcker för folkskolan 

börjar också förändras. I den professionella debatten på folkskolan var det viktiga att formler och 

begrepp åskådliggjordes på ett bra sätt. Genom observationer och experiment utvecklades ett nytt 

arbetssätt där geometriska formler och begrepp introducerades för eleverna. En förändring till 

följd av detta arbetssätt kan skönjas i folkskolans läroböcker i geometri för denna period.26 

Denna uppsats ämnar vara ett komplement till Prytz avhandling. I uppsatsen är en undersökning 

av den professionella debatten i tidskriften Nämnaren en viktig komponent för att upptäcka en 

förändring i matematikundervisningen med avseende på problemlösning under tidsperioden 1974 

till 1985. 

Forskares undersökningar om debatter inom matematikämnet  

I sin avhandling har Prytz syftet att undersöka läroböcker, andra skrifter och examensprov 

som lärare inom folkskolan och realskolan använde när dessa undervisade i geometri under åren 

1905-1962. Han undersöker vilka argument den professionella debatten använde i anknytning till 

innehåll, mål och metoder kring den grundläggande undervisningen i geometri. En annan fråga är 

att utreda vilken signifikans den professionella debatten hade i betydelsen av olika begrepp och 

argument samt att utreda hur ofta kursinnehållet berördes.27 Hatami har i sin avhandling som 

syfte att undersöka hur reguladetri har framställts i svenskt undervisningsmaterial från 1600-talet 

till 1900-talets början. Hatami avser i sin avhandling att belysa olika lösningsmetoder av 

reguladetri och jämföra dessa i en historisk kontext.28  

                                                
23 Beskrivs i NE som en räkneregel som anger hur man från att känna tre av fyra tal a, b, c och d, som 

uppfyller a/b = c/d, bestämmer det fjärde. Metoden, som förr användes i matematikundervisningen, innebär 

att man stegvis resonerar sig fram till lösningen i stället för att ställa upp en ekvation. 
24 Hatami (2007), s. 9f. 
25 Ibid., s. 146. 
26 Prytz (2007), s. 195ff. 
27 Ibid., s. 12. 
28 Hatami (2007), s. 8. 
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Prytz undersöker olika texter rörande geometriundervisning och Hatami reguladetri så för att 

ansluta mig till detta forskarläge med fokusering av ett forskningsobjekt inom ramen för 

matematikämnet har jag för denna uppsats fokuserat på att undersöka ett annat, för 

matematikundervisningen viktigt område; problemlösning 

Denna uppsats ansluter sig även till Prytz tillvägagångssätt i fråga om frågeställningar och då 

speciellt i hur den professionella debatten ställde sig till innehåll, mål och metoder för 

undervisningen.  
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Teoretiska utgångspunkter - läroplansteori 

Den centrala teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är läroplansteori. Eftersom denna 

utgörs av olika förgreningar så kommer jag att redogöra för några betydande orienteringar som 

leder till denna uppsats teoretiska begrepp.  

Urban Dahllöf introducerade ramfaktorteorin i Sverige. Denna omfattade politiska besluts 

påverkan på hur undervisningen skulle bedrivas. Denna första gren av läroplansteorin omfattade 

Ulf. P Lundgren som utvecklade läroplansteorin. Han såg forskning inom läroplansteori som ett 

instrument för att analysera följderna av politiska beslut och samtidigt granska hur och ur vilka 

sammanhang dessa beslut uppstod. Ordet läroplan bör, enligt Lundgren, förstås i enlighet med 

det engelska begreppet ”curriculum”. Det vill säga inte bara som ett dokument utan vidare 

betydelse utan även omfattande de bakomliggande föreställningarna som ligger till grund för det. 
29 Lundgren menar att läroplanen organiseras utifrån en kod som blir synlig först i mål, innehåll 

och metod för undervisningen. Eftersom varje läroplan är utsatt för påverkansfaktorer så består 

läroplansteorin, enligt Lundgren, av två centrala delar - styrning och kontroll.30 Med 

läroplansteori ges ett instrument för att studera hur utbildningens mål, innehåll och metoder 

formas.31 Läroplanen tar sin gestalt på tre nivåer: Den första handlar om hur kunskap väljs ut, 

formas och görs väsentlig; Den andra nivån handlar om hur utbildning styrs och den tredje 

gestaltas i hur läroplanen tillämpas konkret.32 En läroplanskod omfattar en utbildnings syfte, mål 

och innehåll. Att bestämma över dessa legitimerar makten att styra skolan som institution och 

därmed undervisningen i stort. Utbildningens historia kan, enligt Lundgren, ses som en ständigt 

pågående kamp om vad som anses vara god kunskap och vilka som ska få ta del av denna.33 

Denna uppsats undersöker följderna, i form av styrning och förändring av 

matematikundervisningen för delområdet problemlösning, av de politiska beslut som fattades i 

och med införandet av Lgr 80. De följder uppsatsen främst ska utreda har att göra med vilken roll 

Lgr 80 kom att få samt på vilket sätt matematikundervisningen för delområdet problemlösning 

förändrades. På dessa punkter anknyter denna uppsats till den forskning inom läroplansteorin 

som utgår från Lundgren. 

 Relationen mellan Lgr 80, den professionella debatten i tidskriften Nämnaren och vad som 

händer i skolvärlden är fokus i Lindensjö & Lundgrens läroplansteoretiska forskning. De utgår 

från begreppen formuleringsarena och realiseringsarena.  Formuleringsarenan i sin tur definieras 

som bestående av två delar: En politisk del med regering och riksdag som beslutar de 

                                                
29 Molin (2006), s.61 
30 Lundgren (1989), s.17. 
31 Ibid., s. 20. 
32 Ibid., s. 21f. 
33 Lindensjö, Lundgren (2000), s. 11ff. 
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övergripande målen för utbildningen genom att stifta skollagar och förordningar och en 

administrativ del som utgörs av skolverket eller skolöverstyrelsen som sätter mål för innehållet i 

utbildningen genom läroplaner mm. Realiseringsarenan definieras som den arena som verkställer 

de mål som formuleringsarenan har satt upp för utbildningen. Målen är övergripande mål och 

mål uppställda för undervisningen. Formuleringsarenan utgörs av lärarkåren. 

Prytz utgår från att ta reda på varför vissa författare och debattörer är mer inflytelserika än 

andra och använder textanalys tillsammans med sociologisk analys. Fokus är grupper med 

inflytande över skolämnet matematik. I Prytz analys kategoriseras besluten utifrån de olika 

beslutsarenorna. Beslutsarenorna benämns den centralt politiska arenan (regering och riksdag) 

och den centralt administrativa arenan (skolverket). Han delar i denna analys in de beslut som 

fattades i olika beslutsarenor. På dessa arenor beslutar olika grupper om hur undervisningen skall 

utformas. Regeringen och riksdagen med lagar och skolverket med styrdokument. En annan typ 

av arena är, enligt Prytz, den som omfattas av alla lärare och hur de fattar sina beslut i den 

vardagliga undervisningen. I ett sociologiskt perspektiv är det viktigt att undersöka var andra 

typer av arenor finns och vem och vilka som uppehåller sig där. I det här perspektivet har de 

personer som är inblandade i beslutsprocesser när det gäller läromedelstexter också makten över 

det innehåll och de metoder som ligger till underlag för undervisningen.34  

Lgr 80, som var ett styrdokument administrerat av skolöverstyrelsen, utgjorde en del av 

formuleringsarenan. Lärarna skulle utföra styrdokumentets intentioner. Den professionella 

debatten i tidskriften Nämnaren utgör det som Prytz i sin läroplansteoretiska forskning definierar 

som en arena innehållande personer som på något sätt är inblandade i beslutsprocesser gällande 

läromedel. Läromedel vilka är grundläggande för undervisningen.35 I det ovanstående har jag 

härmed preciserat den centrala utgångspunkten för denna uppsats. 

                                                
34 Prytz (2012), s. 589f. 
35 Ibid., s. 589. 
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Syfte och frågeställningar 

Ett införande av en ny läroplan medför en kamp mellan olika intressen som dels vill påverka 

vad som i allmänhet ska anses vara värdefull kunskap och dels vill ha inflytande över vilka som 

ska få ta del av denna kunskap. I denna ständigt pågående kamp inom skolvärlden i området 

mellan formuleringsarenan, som fattar de avgörande besluten kring införandet av en ny läroplan, 

och realiseringsarenan, som ska sätta läroplanen i verket, finns tidskriften Nämnaren.  

Syftet med denna uppsats är att studera den professionella debatten om 

matematikundervisningens förändring med hänseende på problemlösning i samband med 

införandet av Lgr 80 samt undersöka hur en reform fungerar. Problemlösning dök upp som 

begrepp första gången i Lgr 80 och gavs samtidigt en framskjuten ställning.  

Detta tillsammans med att problemlösning i den professionella debatten för perioden runt Lgr 

80 är relativt outforskad gör att jag i min undersökning koncentrerar mig på problemlösning och 

avgränsar mig till tidskriften Nämnaren under tidsperioden 1974-1985. Mina frågeställningar är: 

 

1. Vilka likheter och skillnader finns det i Lgr 69 och Lgr 80 med avseende på 

problemlösning i matematik? 

2. Hur behandlas problemlösning i tidskriften Nämnaren tematiskt före och efter 

införandet av Lgr 80? 

Samt med frågor om den professionella debattens relation till formuleringsarenan, mer 

konkret Lgr 80: 

3. Var Lgr 80 Bekräftande eller nydanande med avseende på problemlösning?  

4. Hade den professionella debatten en preciserande funktion, i så fall på vilket sätt?  

5. På vilket vis ville den professionella debatten förändra styrdokumentens intentioner? 
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Metod 

Centralt för denna uppsats syfte och frågeställningar är hur ett genomförande av en ny 

läroplan kommer till uttryck i den professionella debatten. För att studera denna, så har jag valt 

den svenska tidskriften Nämnaren som grundades 1974. Den behandlade matematik från 

lågstadiet till gymnasiet och skulle till en början fungera som en kontaktlänk och ett forum mellan 

lärarutbildare. Inledningsvis gavs den ut av Skolöverstyrelsens fortbildningsavdelning. 

Tidskriftens redaktion flyttade i början av 80-talet till lärarhögskolan i Mölndal, denna ersattes 

1984 av institutionen för ämnesdidaktik som tog över hela ansvaret för Nämnaren. Nämnaren 

riktar sig främst till matematiklärare och har som sin grundläggande uppgift att verka stödjande åt 

lärare i utvecklingen av deras matematikundervisning.36 Tidskriften är i dessa hänseenden ett 

mycket bra val, då denna ska utgöra en förbindelselänk mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan. 

En kvalitativ textanalys lyfter fram det mest centrala i texten och syftar till att ta fram och 

klarlägga tankegångar hos aktörer i samhällsdebatten.37 En temaanalys är en kvalitativ metod som 

skapar möjligheter till strukturella översiktsbilder av textmaterial och kan därför vara ett lämpligt 

val som metod. 

Analysmetod 

En text är alltid ledande och vad hela eller delar av texten rör sig kring kan kallas för ett tema 

för texten. Teman visar stycken som har getts störst betydelse i textframställningen. Med teman 

styr textförfattaren på så sätt texten. För att söka teman i en text ställer man sig frågan vad texten 

handlar om, där man läser och i stort. Oftast ges svaret av en nominalfras som: Det skapande 

tänkandet, men kan också utgöras av bara ett substantiv som: Strukturproblem.38  

För temaanalys av de utvalda texterna i tidskriften Nämnaren kommer jag att söka dels 

makroteman som utgör textens huvudämnen och dels mikroteman som utgör makrotemats 

underämne och är teman för kortare avsnitt eller meningar. De teman som utgör mikroteman till 

hela texten kan i sin tur utgöra makroteman för mindre bitar av den. På detta sätt kan hela texten 

nivågrupperas. För min textanalys har jag bestämt mig för att använda två nivåer: en makro- och 

en mikronivå. Jag tar även reda på om något av dessa makroteman kan utgöra ett makrotema för 

hela texten.39 Vidare behöver texten sättas in i sitt sammanhang speciellt med hänsyn taget till den 

kontextuella situation och den verksamhet som den är en del av.40 

                                                
36 Nationellt centrum för matematikutbildning, (2011), www.ncm.gu.se (2013-11-11) 
37 Esaisson, Gilliam, Oscarsson, Wängnerud (2007), s. 237f. 
38 Hellspong, Ledin (1997), s. 117f. 
39 Ibid., s. 118f. 
40 Ibid., s. 115. 

http://www.ncm.gu.se/
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 De data som undersöks är tolv artiklar i tidskriften Nämnaren. För att underlätta bearbetning 

och analys av de utvalda artiklarna numrerade jag varje mening i samtliga artiklar. Vid 

redovisningen av temaanalysen beskrivs textavsnittet för varje tema med ett sammanfattande 

referat, ett citat eller en argumenterande slutsats.  Då det är möjligt ges ett sammanfattande citat 

eller ett typexempel på textstyckets innehåll. Referat används för att göra sammanfattningar av 

textstycken som innefattar någon form av redovisat resultat eller textstycken som inte har någon 

väl sammanfattande mening. Argumenterande slutsats används oftast för att precisera vilket 

makrotema som kan sägas sammanfatta hela artikeln. Utifrån mina forskningsfrågor - som utgår 

från uppsatsens syfte och frågeställningar - tillsammans med det teoretiska perspektivet 

läroplansteori, med speciell hänvisning till formuleringsarenor och realiseringsarenor, gör jag 

sedan min analys. Denna analys görs av det redovisade resultatet av textanalysen samt av 

läroplanerna Lgr 69 och Lgr 80.  

Material och urval 

Tidskriften Nämnaren hade och har än i dag som pedagogiskt syfte att sprida kunskap genom 

att exemplifiera och redogöra för väsentligt forskning som berör matematiklärande- och 

undervisning. Verksamheten hade under åren 1974 till 1985 rent fysiskt flyttat runt, men den 

pedagogiska grundinställningen var hela tiden densamma, det som ändrades var vilka den vände 

sig till. Nämnaren startade som förbindelselänk mellan lärarutbildare, men denna krets kom 

ganska snart, med prenumerationers hjälp, att omfatta alla som berördes av matematikutbildning i 

sin verksamhet. Tidskriften fungerade därmed som en kunskapskälla för denna matematiska 

diskurs, där det pedagogiska inslaget utgjordes av artiklar som informerade, diskuterade eller 

undervisade beroende på vilken grupp: lärare, lärarutbildare, lärarstuderande eller forskare som 

artikelförfattaren eller artikelförfattarna tillhörde eller vilken grupp de vände sig till. 

På tidskriften Nämnarens hemsida http://ncm.gu.se/namnaren i deras artikelregister kan 

artiklar sökas för tidskriften Nämnaren från år 1974 till 2013.  Artiklarna finns i fulltext från åren 

1980 till 2010. 

För tidsperioden 1974 till 1985 var det främst två tidskrifter som fångade den professionella 

debattens intresse gällande matematik; Tidskriften Nämnaren och Tidskriften Elementa. Jag valde 

tidskriften Nämnaren eftersom den var och är den ledande tidskriften med anknytning till skolans 

matematikundervisning. Tidskriften vänder sig till lärare från lågstadiet till gymnasiet och har som 

övergripande mål att verka stödjande och utvecklande av lärares matematikundervisning. 

Tidskriften Elementa är också intressant i detta sammanhang, men denna tidskrift inriktade sig 

mot elementär matematik, kemi och fysik, samt vände sig enbart till högstadie- och 

gymnasielärare. Så för att få svar på mina frågor angående den professionella debattens inställning 

till problemlösning inom skolämnet matematik, så är tidskriften Nämnaren det självklara valet. 

Artiklarna i tidskriften är av skiftande karaktär och innehåller en hel del material som inte 

anknyter till mitt syfte och mina frågeställningar. Mina urvalskriterier är att artiklarna inte ska vara 

http://ncm.gu.se/namnaren
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redovisningar av resultat och utdrag ur artiklar från andra tidskrifter samt att eventuella faktarutor 

inuti texten tas bort.  

I mitt syfte vill jag studera den professionella debatten om matematikundervisningens 

förändring i och med införandet av Lgr 80. Jag koncentrerade därför min sökning på tidskriften 

Nämnarens hemsida av artiklar för tiden före och efter 1980. Jag bestämde mig för tidsperioden 

från 1974, eftersom detta var det år Tidskriften Nämnaren startade och fram till 1985. Därefter 

undersökte jag ordet problemlösning som ett ord i rubriken i alla artiklar för den bestämda 

tidsperioden och fann femton artiklar som stämde in. Att ord rubriceras i en text, har också att 

göra med hur författaren av texten vill att den ska uppfattas, vilket kan passa som en 

temabeskrivning av texten i stort.41 Denna sökning resulterade i att ordet problemlösning fanns 

som rubricerat i ord för artiklar från år 1981, 1982, 1984 och 1985. I enlighet med mina 

urvalskriterier togs fem av dessa bort på grund av redovisningar av resultat;  

 Ekenstam & Greger ”Problemlösningsförmåga hos 12―13-åringar”.  

 März & Temar ”Problemlösningsuppgift för lärarstuderande. Mediamatte”.  

 Johansson, Karlsson & Klasson ”Problemlösningsuppgift för lärarstuderande. 

Portoproblem”. 

 Carlsson, Grönfors, Gunnarsson & Stenbom ”Problemlösningsuppgift för 

lärarstuderande. Reseräkning”.  

 Hanstorp & Klasander ”Problemlösningsuppgift för lärarstuderande. Tabeller”.  

En artikel är ett utdrag ur en annan tidskrift och tas även den bort: 

 ”Vägledning i problemlösning för elever”.  

Nio artiklar kvarstår:  

 Ekenstam & Greger ”Problemlösningsförmåga hos 12―13-åringar”.  

 Håstad ”Perspektiv på problemlösning”.  

 Jonsson, Modig & Stenberg ”Problemlösning med huvudräkning”.  

 Ulin ”Problemlösning och tänkande”.  

 Johansson ”Problem med problemlösning”.  

 Emanuelsson & Rosén ”Problemlösning för alla”.  

 Solvang ”Problemløsning eller problemorienterte undervisningsopplegg?”.  

 Skoogh ”Uppslaget: Problemlösningsmetoder”.  

 Johansson ”Problemlösning hos unga elever”.  

Alla dessa artiklar är från perioden efter införandet av Lgr 80. För att undersöka om 

problemlösning var något som debatterades eller inte debatterades före införandet av Lgr 80, så 

läste jag dels igenom de utvalda artiklarna och letade teman och uttryck som antingen kunde 

betyda eller beskriva begreppet problemlösning och dels letade jag igenom artiklar i tidskriften 

Nämnaren för perioden 1974 till 1979. Jag fann två teman som var intressanta att undersöka: 

vardagsproblem som var vad problemlösning i Lgr 80 i första hand ska utgå ifrån och 

                                                
41 Hellspong, Ledin (1997), s. 118. 
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matematiktillämpning att jämföra med problemlösningens tillämpningsmetoder. För dessa utvalda 

teman fann jag tre artiklar av intresse:  

 Kilborn ”PUMP-projektet i tillämpning”.  

 Hedrén ”Behovet av matematikkunskaper i vardagslivet”.  

 Axelsson ”Verklighetsnära matematik på GRH (Projekt Ma H3)”.    

 

Reflektion över metod 

De överväganden jag gör i fråga om vilka teman som ska lyftas fram ur texterna och i vilken 

kvantitet dessa teman ska utgöra mitt resultat av min temaanalys är en avvägning, där jag måste 

besluta vad som är relevant och inte. I praktiken så kan alla substantiv räknas som teman, vilket 

skulle göra att min analys skulle drunkna i detaljer42 och om man tog med för få teman är risken 

att något väsentligt förbises. Denna balansgång gör att metodens reliabilitet är mycket beroende 

av uttolkare av metoden.  

 

                                                
42 Hellspong, Ledin (1997), s. 119. 
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Resultat och analys 

I nedanstående kommer jag att redogöra för resultat från temaanalys för tidskriften Nämnare 

dels för tidsperioden 1980 till 1985 och dels för tidsperioden 1974 till 1979. Vidare görs en 

sammanfattning av de makro- och mikroteman som lyftes fram i texterna i tabellform och 

slutligen presenteras en sammanställning av de mest förekommande teman samt annat som kan 

vara av intresse. Vidare kommer jag att jämföra läroplanerna Lgr 69 och Lgr 80. Detta för att 

undersöka skillnader i läroplanerna gällande problemlösning i matematik och för att få svar på 

hur Lgr 69 och Lgr 80 skiljde sig åt gällande problemlösning i matematik och vilka likheter och 

skillnader det finns i dessa läroplaner med avseende på problemlösning i matematik. Ur 

temaanalysens resultat kommer jag sedan att undersöka med utgångspunkt i de 

läroplansteoretiska begreppen formuleringsarena och realiseringsarena hur problemlösning 

behandlas i tidskriften Nämnaren före och efter införandet av Lgr 80 undersöka mina 

frågeställningar. 

 

Nämnaren 1980-85 

Detta avsnitt utgörs av temaanalysens resultat av nio utvalda artiklar från tidskriften Nämnarens. 

Dessa valdes ut efter en sökning av ordet ”problemlösning” i artiklar för perioden 1974-1985 på 

Nämnarens hemsida.  Varje rubrik utgörs av artikelns författare och årtal. För denna artikel finns 

en kort sammanfattning av innehållet och därefter en redogörelses av resultat. Med först ett 

makrotema där textens relevans för temat utgörs av ett citat och som ibland kompletteras med 

förklarande text. Detta utförande görs även för de mikroteman detta makrotema består av. När 

alla makro- och mikroteman har sammanställts för en artikel, bestäms också, om detta är möjligt, 

det makrotema som kan sägas sammanfatta hela artikelns innehåll. Den första redovisade artikeln 

får exemplifiera denna process medan resterande artiklar redovisar endast exemplifierade 

makroteman. Fullständig redovisning av makro- och mikroteman finns i bilaga 1.  

Ekenstam & Greger (1981) 

Denna artikel ”Problemlösningsförmåga hos 12―13-åringar” handlar om en delstudie gjord av 

ARK-Projektet43 som från mitten av 70-talet gjorde undersökningar om hur det skulle göras 

möjligt att mäta förändringar av barns förmågor att lösa problem i matematikundervisningen. 

Denna artikel utgör en redovisning av delstudien, utförd av en arbetsgrupp där de båda 

artikelförfattarna ingick, om problemlösningsförmågan hos elever i framförallt årskurs 6.  

                                                
43 ARK är en förkortning av Analys av Räknedosans Konsekvenser för matematikundervisningen. 
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Artikelns makrotema är: Problemlösningsförmågan.  

Inom ARK-projektet har gjorts en delstudie, där problemlösningsförmågan hos elever i främst åk 

6 har undersökts.44 

 Det första mikrotemat för detta makrotema är: Problemlösningsförmågans begränsningar.  

Från början måste problemlösningsförmågan begränsas till förmågan att lösa sådana enkla 

problem av rutinkaraktär som kan anses ingå i allmän medborgaruppfostran…45 

 Det andra mikrotemat för detta makrotema är: Problemens tolkningssvårigheter. Här undersöks en 

uppgift och artikelförfattarna pekar på de svårigheter eleverna kan komma att få med tolkningen 

av denna.  

Eleverna möter här en rad svårigheter, som måste bemästras för att uppgiften ska kunna lösas.46 

 Det tredje mikrotemat för detta makrotema är: Undersökning av problemlösningsförmåga.  

Om man mäter problemlösningsförmågan med hjälp av ett test, så definieras denna förmåga 

genom testuppgifter.47  

Det fjärde mikrotemat för detta makrotema är: urvalet av uppgifter. Artikelförfattarna ser urvalet 

av uppgifter som ett centralt problem för undersökningen 

Dock fanns en viktig inskränkning vid urvalet. Allt tyder på att vad vi kallar 

problemlösningsförmåga är en mycket komplicerad väv av enklare ”förmågor”.48 

Det femte mikrotemat för detta makrotema är: Nivågruppering av delförmågor. Detta utgörs av bl. 

a att eleverna ska kunna välja rätt räkneoperation i ett problem, att bedöma rimlighet i sina svar 

och att välja för lösningen relevant information. 

Efter en grovsållning diskuterade arbetsgruppen varje uppgift med avseende på syfte och 

utformning. Det övervägande antalet uppgifter kunde delas in i fem olika grupper. 

Det sjätte mikrotemat för detta makrotema är: Utformning av test. Detta utgörs av ett exempel 

på ett test att mäta problemlösningsförmågan hos 12-13 åringar. Detta citat utgör ett exempel på 

förmågan att välja rätt räkneoperationer i en uppgift som kräver två räkneoperationer.49  

I ett recept på soppa för 6 personer ingår bl a 9 lökar. Hur många lökar ingår om man vill göra 

soppa för 4 personer? 

                                                
44 Ekenstam, Greger (1981), s. 16. 
45 Ibid., (1981), s. 16. 
46 Ibid., s. 17. 
47 Ibid., s. 17. 
48 Ibid., s. 17. 
49 Ibid., s. 18f. 
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Problemlösningsförmåga utgör vad denna artikel behandlar, det kan därför ses sammanfatta denna 

artikel i stort. 

Emanuelsson & Rosén (1982) 

Denna artikel ”Problemlösning för alla” handlar om problemlösning som med de nya 

läroplanerna har fått en ändrad inriktning. Artikeln utgörs av information om vad läroplanerna 

har att säga om problemlösning. Artikelförfattarna som båda var en del av redaktionen för 

Nämnaren, delade med sig av sina intryck av en genomläsning av dessa styrdokument. 

Makrotemat för denna artikel är: Problemlösning. 

Problemlösning är ett aktuellt moment, som diskuteras flitigt både här hemma och internationellt. 

Det är ett område som i våra läroplaner och kommentarmaterial fått ändrad inriktning, större 

utrymme och ökad tyngd.50 

Johansson (1982) 

Denna artikel ”Problem med problemlösning” handlar om forskning som resulterat i ett 

klassificeringsinstrument för additions- och subtraktionsproblem, vilket ska göra det möjligt att 

analysera strukturer i vardagsproblem som eleverna har problem med. Denna presentation av ny 

relevant forskning gjordes av Bengt Johansson som var knuten till lärarhögskolan i Mölndal och 

även redaktör för Nämnaren. 

Det inledande makrotemat i denna artikel är: Problemlösningens förutsättningar.  

Det gäller att skilja mellan den verklighet som simuleras i klassrummet och den reella51 

  

Ett annat makrotema för artikeln är: Räknesättens innebörd här redogör artikelförfattaren för och 

analyserar olika exempel på hur problem med olika struktur kan tolkas av eleverna. 

Men kan man inte finna några enkla tumregler som automatiskt leder till rätt räknesätt? Nyckelord 

som ”tillsammans”, ”dyrare”, ”av” o s v kan kanske översättas till ”plus”, ”minus”, ”gånger” o s v. 

Om detta vore möjligt skulle ju problemlösningen bli mycket enklare.52 

Håstad (1982) 

Denna artikel ”Perspektiv på problemlösning” handlar om uppgiftslösande som företeelse i ett 

historiskt perspektiv. Matts Håstad var tiden för denna artikel byråchef på KTH i Stockholm och 

                                                
50 Emanuelsson, Rosén (1982), s. 8. 
51 Johansson (1982), s. 10. 
52 Ibid., s. 11. 
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även läroboksförfattare. Denna artikel utgörs av ett utvalt avsnitt ur hans bok Svensk 

matematikundervisning 1950-1980 som belyser delmålet problemlösningsförmåga i skolmatematiken. 

Artikelns makrotema är: skolmatematiken ur ett historiskt perspektiv. Artikelförfattaren diskuterar 

och redogör för olika begrepp och färdigheter inom matematikundervisningen ur ett historiskt 

perspektiv. 

Matts Håstad har i boken Svensk matematikundervisning 1950-1980 diskuterat uppgiftslösandet som 

företeelse.53 

Johnson, Modin & Stenberg (1982) 

Denna artikel ”Problemlösning med huvudräkning” handlar om en idé för 

problemlösningsträning. Artikelförfattarna ville med denna presentation dela med sig av sina 

erfarenheter till andra lärare.  

Makrotemat för denna artikel är: Problemlösningsträning.  

Här presenteras en utmärkt idé för problemlösningsträning, som du kan ta efter och använda i din 

klass. Det gäller alla stadier.54  

Ulin (1982) 

Denna artikel ”Problemlösning och tänkande” handlar om matematikämnets inneboende 

förutsättningar för att elever ska utveckla både det logiska och det skapande tänkandet. Denna 

text utgörs av centrala utdrag som belyser detta från artikelförfattarens bok Att finna ett spår. 

Bengt Ulin var lärare i matematikmetodik vid Waldorfrörelsens lärarseminarium i Järna.    

Ett makrotema för denna artikel är: Tankeförmågan. 

Matematik har som inget annat skolämne förutsättningar att ge eleverna värdefull utveckling av 

såväl det logiska som det skapande tänkandet.55 

ett annat makrotema är: Det skapande tänkandet. I detta tema ansluter artikelförfattaren sig till 

matematikern och lärarutbildaren George Pólya 

Pólyas verk innehåller ett stort antal exempel, i vilka han ur sin erfarenhet belyser hur fantasin, 

prövandet, undersökandet kan gå fram och nå sitt mål: idén som innebär problemets lösning.56 

 Ett tredje makrotemat är: Elevers frihetsrum.  

Det är viktigt att lämna eleverna ett frihetsrum, så att de kan fundera på egen hand. En del elever 

får en mycket stor arbetsmotivation, när de en gång löst ett problem utan hjälp.57  

                                                
53 Håstad (1982), s. 60. 
54 Johnsson, Modin, Stenberg (1982), s. 44. 
55 Ulin, (1982), s. 34. 
56 Ibid., s. 35. 
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Skoogh (1984) 

Denna artikel ”Uppslaget: Problemlösningsmetoder” handlar om hur lärare kan hjälpa elever 

med att utarbeta problemlösningsmetoder. Artikelförfattaren var även läroboksförfattare. 

Artikelns makrotema är: Problemlösningsmetoder. Detta är en beskrivning av tillvägagångssätt och 

metoder för problemlösning 

För att träna problemlösning behöver man som lärare en mängd lämpliga och genomtänkta 

problem. De ska vara sådana att de både intresserar eleverna och gör dem nyfikna på lösningen.58 

Solvang (1984) 

Denna artikel ”problemløsning eller problemorienterte undervisningsopplegg?” handlar om att 

ge information om Norges läroplansförslag till problemlösning och samtidigt belysa hur detta ska 

behandlas. Artikelförfattaren var lärare vid pedagogisk Seminar i Oslo. Han menade att Norges 

behandlande av problemlösning som matematikens arbetsform var internationellt ett bättre sätt 

att se på problemlösning än Sveriges, som enligt artikelförfattaren bara gav ett intryck av att 

knytas till praktiska situationer. 

Det första makrotemat är: Problemløsning i Sverige og Norge. Här jämför artikelförfattaren Sverige 

och Norge med avseende på problemlösning. 

Dersom høringsutkastet skulle bli vedtatt, vil vi få en læreplan for problemløsning hvor 

terminologien nok ligger nærmere den internasjonale enn den vi finner i Lgr 80.59  

Det andra makrotemat är: Problemorienterte undervisningsopplegg. Artikelförfattaren beskriver 

problemorienterte undervisningsopplegg som en sekvens av nära besläktade problem med olika 

svårighetsgrader eller ett problem med delproblem som tillsammans utgör lösningen till det 

ursprungliga problemet. 

Med dette mener jeg kort fortalt en undervisningssekvens som består av en rekke nær beslektede 

problemer helst ordnet etter vanskelighetsgrad eller et enkelt problem som er splittet opp i en 

rekke delproblemer og hvor løsningne på delproblemene till sammen utgjør løsningen på det 

egentlige gitte problem.60  

Johanssons artikel (1985) 

Denna artikel ”Problemlösning hos unga elever” handlar om elevers taluppfattning, 

räkneförmåga och problemlösningsförmåga. Artikelförfattaren presenterade viktiga resultat från 

de senaste årens forskning kring matematikundervisningen och pekar samtidigt på stora framsteg 

                                                                                                                                                   
57 Ibid., s. 37. 
58 Skoogh (1984), s. 32. 
59 Solvang (1984), s. 14. 
60 Ibid., s. 16. 
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denna har gjort. Bengt Johansson var knuten till lärarhögskolan i Mölndal och även redaktör för 

Nämnaren. 

 Ett makrotema i denna artikel är: Problemlösningens historia där artikelförfattaren pekar på att 

problemlösning inte är någon ny företeelse. 

Som exempel kan nämnas att när Fritz Wigforss på 1930-talet utarbetade diagnosinstrument och 

standardprov för folkskolans matematikundervisning, ansåg han att problemlösningstestet var det 

viktigaste.61 

 

Det andra makrotemat utgörs av: Barns kunnande. Detta tema lyfter fram forskning som utgår 

från barns kunskaper. 

Och till skillnad från tidigare forskning om problemlösning som ofta utgått från kluriga, fristående 

uppgifter, typ ”Towers of Hanoi” (och där man försökt studera den ”rena” 

problemlösningsförmågan), har man studerat hur elever tänker när de löser uppgifter som finns 

(eller borde finnas) i våra vanliga läromedel.62  

Nämnaren 1974-79 

Detta avsnitt utgörs av temaanalysens resultat av tre utvalda artiklar från tidskriften Nämnaren. 

Redovisningen av resultatet sker på samma sätt som ovanstående kapitel, men en distinktion 

måste göras: Eftersom ordet ”problemlösning” inte återfanns i någon artikel från 70-talet, så läste 

jag dels igenom tidskriften Nämnarens alla artiklar för tidsperioden 1974 till 1979 och dels sökte 

relevanta ord som kan härledas till ”problemlösning”. Detta för att ta reda på om 

”problemlösning” debatterades före införandet av Lgr 80. 

 

Kilborn (1977) 

Denna artikel ”PUMP-projektet i tillämpning” handlar om att förbättra 

matematikundervisningen med hjälp av några av PUMP-projektets tillämpningar för att göra 

individuellt anpassade studieplaner. Artikelförfattaren som även ingick i projektet beskriver och 

analyserar utifrån egna erfarenheter som lärare PUMP-projektets tillämpningsmetoder.   

Makrotemat för denna artikel är projektresultat i praktiken som utgörs av artikelförfattarens 

redogörelse om och analys av hur ett projektresultat i omsätts i praktisk tillämpning. 

Det har nu gått ett år sedan PUMP-projektet lades ned. Under den tiden har jag haft möjligheter 

att på olika sätt pröva några av projektets idéer, bl.a. i min egen undervisning63  

                                                
61 Johansson (1985), s. 38. 
62 Ibid., s. 38. 
63 Kilborn (1977), s. 9. 
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Axelsson (1977)  

Denna artikel ”Verklighetsnära matematik på GRH (Projekt Ma H3)” handlar om att öka 

elevers motivation till lärande genom att anknyta uppgifterna i matematikundervisningen till deras 

verklighet. Artikelförfattaren utgjorde tillsammans med tre andra högstadielärare ett projekt för 

att öka elevernas motivation till lärande inom matematik, detta skulle åstadkommas med ett 

omväxlande och aktiverande material.   

makrotemat för denna artikel är: Matematik på olika sätt.  

Vår huvudmålsättning har varit att försöka finna olika åtgärder för att öka elevernas motivation för 

matematikundervisningen. Vår strävan har därför varit att arbeta fram ett material, som ger 

omväxling och aktivering, samt att anknyta till verkligheten…64  

Hedrén (1977)  

Denna artikel ”Behovet av matematikkunskaper i vardagslivet” handlar om vilka 

matematikkunskaper människor i allmänhet tycker sig ha användning av i sin vardag. Texten är 

ett utdrag ur en uppsats som artikelförfattaren gjorde tillsammans med två andra lärare, där 

empirin utgjordes av intervjuer.  

Makrotemat för denna artikel är: Undersökning av vardagsmatematik.  

Vi intervjuade 30 vuxna utan högskoleutbildning. Urvalet skedde inte slumpmässigt men vi tror 

ändå att de svar vi fick ger en god uppfattning om kunskapsbehovet.65  

Sammanfattning av teman 

 

Författare, årtal Makrotema Mikrotema 

Ekenstam & Greger, 81 Problemlösningsförmågan Problemlösningsförmågans 

begränsningar 

  Problemens tolkningssvårigheter 

  Undersökning av 

problemlösningsförmågan 

  Urval av uppgifter 

  Nivågruppering av delförmågor 

  Utformning av test 

Emanuelsson & Rosén, 82 Problemlösning Skolmatematiken nu och då 

                                                
64 Axelsson (1977), s. 31. 
65 Hedrén (1977), s. 16. 
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  Problemlösningsstrategier 

  Problemmiljön 

  Elevers erfarenheter 

  Elevers lösningsmetoder 

  Problemlösningsförmågan 

Johansson, 82 Problemlösningens 

förutsättningar 

Problemlösning och 

vardagsproblem 

  Skolanpassad problemlösning 

  Den reella problemlösningen 

 Räknesätten innebörd Strukturproblem 

  Ett klassificeringsinstrument för 

additions- och 

subtraktionsproblem 

  Problemlösningsförmåga 

Håstad, 82 Skolmatematiken ur ett 

historiskt perspektiv 

Delmål för skolmatematiken 

  Individevaluering 

  Matematiktillämpningens 

förutsättningar 

  Tidsåtgång för delmålen 

Johansson, Modin & 

Stenberg, 82 

Problemlösningsträning Problemlösning enligt Lgr 80 

  Basfärdigheter 

   

Ulin, 82 Tankeförmågan Det kritiska tänkandet 

  Skapande fantasi 

 Det skapande tänkandet Utvecklande 

matematikundervisning 

  Lärares entusiasm 

  Motivationsskapande 

undervisning 

 Elevers frihetsrum Matematik som övningsfält 

Skoogh, 84 Problemlösningsmetoder Problemlösningsförmågan 

  Förslag till 

problemlösningsmetoder 

Solvang, 84 Problemløsning i Sverige og 

Norge 

Problemløsning i Norges nye 

læreplan 
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  Problemløsning 

  Problemer i 

undervisningssituasjoner 

 Problemorienterte 

undervisningsopplegg 

Eksempel på 

problemløsningsopplegg 

  Eksempel på Problemorienterte 

undervisningsopplegg 

Johansson, 85 Problemlösningens historia Problemlösning i skolan 

  Vardagsmatematikens 

konsekvenser 

  Back to basic 

  Problemsolving 

  Matematikdidaktisk forskning 

 Barns kunnande Förbättrad 

matematikundervisning 

  Barns tankeutveckling 

  Genombrott i forskningen 

Kilborn, 77 Projektresultat i praktiken Projektets idéer 

  Matematikundervisningens 

problem 

  Basfärdighetshandledningens 

problem 

  Matematikundervisningens 

förutsättningar 
  Uppgiftsklassificering 

  Detaljplanering 

  Projektets begränsningar 

Axelsson, 77 Matematik på olika sätt De fyra räknesätten 

  Procenträkning 

  Symboler 

  Likformig avbildning 

Hedrén, 77 Undersökning av 

vardagsmatematik 

Undersökningens 

tillvägagångssätt 

  Intervjufrågor 

  Intervjumetodens begränsningar 

  Intervjuresultat 

  Analys av resultat 
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Sammanfattande resultat 

Detta avsnitt utgörs av en redogörelse av de mest förekommande teman. Samt några utvalda 

teman som jag fann intressanta. 

Problemlösning är det tema som är mest förekommande för denna temaanalys. Detta tema återfinns 

i någon form i sex av de undersökta artiklarna. Problemlösning återfinns för sex makroteman: 

1. Problemlösning (Emanuelsson & Rosén, 82) 

2. Problemlösningens förutsättningar (Johansson, 82) 

3. Problemlösningsträning (Johansson, Modin & Stenberg, 82) 

4. Problemlösningsmetoder (Skoogh, 84) 

5. Problemløsning i Sverige og Norge (Solvang, 84) 

6. Problemlösningens historia (Johansson, 85) 

Och för elva mikroteman: 

1. Problemlösningsstrategier (Emanuelsson & Rosén, 82) 

2. Problemlösning och vardagsproblem (Johansson, 82) 

3. Skolanpassad problemlösning (Johansson, 82) 

4. Den reella problemlösningen (Johansson, 82) 

5. Problemlösning enligt Lgr 80 (Johansson, Modin & Stenberg, 82) 

6. Förslag till problemlösningsmetoder (Skoogh, 84) 

7. Problemløsning i Norges nye læreplan (Solvang, 84) 

8. Problemløsning (Solvang, 84) 

9. Eksempel på problemløsningsopplegg (Solvang, 84) 

10. Problemlösning i skolan (Johansson, 85) 

11. Problemsolving (Johansson, 85) 

Undervisning är också ett tema som återfinns i någon form i fyra av artiklarna, däremot 

förekommer det bara en gång som makrotema: 

1. Problemorienterte undervisningsopplegg (Solvang, 84) 

Och åtta gånger som mikrotema: 

1. Utvecklande matematikundervisning (Ulin, 82) 

2. Motivationsskapande undervisning (Ulin, 82) 

3. Problemer i undervisningssituasjoner (Solvang, 84) 

4. Eksempel på problemorienterte undervisningsopplegg (Solvang, 84) 

5. Förbättrad matematikundervisning (Johansson, 85) 

6. Matematikundervisningens problem (Kilborn, 77) 

7. Matematikundervisningens förutsättningar (Kilborn, 77) 

8. Strategier för matematikundervisningen (Kilborn, 77) 
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Problemlösningsförmågan finns som tema i någon form i fyra av artiklarna, dock bara en gång som 

makrotema: 

1. Problemlösningsförmågan (Ekenstam & Greger, 81) 

Och fem gånger som mikrotema: 

1. Problemlösningsförmågans begränsningar (Ekenstam & Greger, 81) 

2. Undersökning av problemlösningsförmåga (Ekenstam & Greger, 81) 

3. Problemlösningsförmågan (Emanuelsson & Rosén, 82) 

4. Problemlösningsförmågan (Johansson, 82) 

5. Problemlösningsförmågan (Skoogh, 84) 

Förutom dessa mest förekommande teman finns räknesätt som återfinns i Johanssons (1982) 

artikel med makrotemat: Räknesätts innebörd samt i Axelssons (1977) som mikrotemat: De fyra 

räknesätten.  

Hur barns tankeförmåga formas finns hos Ulins (1982) artikel med makroteman: Det skapande 

tänkandet och tankeförmåga samt mikroteman: Det kritiska tänkandet och skapande fantasi. Ett 

liknande tema finns även i Johanssons (1985) artikel med makrotemat: Barns kunnande och 

mikrotemat: Barns tankeutveckling. 

Matematikens historia återfanns på något sätt som tema i dessa artiklar: Håstad (1982)  med 

makrotemat: Skolmatematikens historia ur ett historiskt perspektiv och i Emanuelsson & Rosén (1982) 

med mikrotemat: Skolmatematiken nu och då samt i Johansson (1985) med makrotemat: 

Problemlösningens historia. 

 

 

En jämförelse mellan Lgr 69 och Lgr 80 

Ett grundläggande skäl till att Lgr 80 har problemlösning som eget huvudmoment i matematik 

är att alla elever ska kunna lösa praktiska problem kopplat till verkligheten. Problemlösning 

beskrivs utifrån krav på kunskaper som omfattar lösningsmetod, beräkning och utvärdering. 

Problemlösning förekommer inom alla huvuddelar inom matematikämnet. Elevers kunskaper 

och erfarenheter och den miljö de vistas i är viktiga komponenter att ta hänsyn när det gäller val 

av problem samt särskild hänsyn tas till elevers förmåga att göra beräkningar.66  

I Lgr 69 fokuseras en matematikundervisning som inriktar sig på förståelse samt elevernas 

tidigare kunskaper. Problemlösning nämns inte specifikt som begrepp i Lgr 69 men läroplanen 

framhäver liksom Lgr 80 att eleverna ska arbeta företrädesvis med praktiska matematiska 

problem.67 

                                                
66 Lgr 80 (1980), s. 99f. 
67 Lgr 69 (1969), s. 137f. 
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Både i Lgr 80 och i Lgr 69 ska visserligen matematikundervisningen utgå från elevernas 

erfarenheter men emedan Lgr 69 fokuserar lösningar av matematiska problem som praktisk nytta 

för eleven så koncentrerar Lgr 80 problemlösning som ett grundläggande mål för hela 

matematikundervisningen. Problem finns som ord i Lgr 69 men ges olika innebörd. Det kan 

innebära att problem är verklighetsförankrade uppgifter som uppfyller en praktisk nytta, 

teoretiska tillämpningar i form av matematikövningar eller mer komplicerade uppgifter som är 

utvecklande och ser till fler förmågor hos eleven samtidigt.68 I Lgr 80 omfattar begreppet 

problemlösning av momenten förståelse av problemet, relevant lösningsmetod och numeriska 

uträkningar samt analys, värdering och dra slutsatser av resultatet. Dessa moment utgör således 

en enhet där det ena momentet är en förutsättning för det andra.69 I och med att begreppet lyfts 

fram i Lgr 80 och ges en framträdande roll i matematikundervisningen, är problemlösning med 

en helt ny innebörd och framskjuten ställning inom matematiken ett unikt begrepp. Detta är 

huvudskälet till varför problemlösning inte kan ses vara ett tema för tiden innan införandet av 

Lgr 80. 

Lgr 80:s roll  

Det finns mycket som anknyter till att Lgr 80 var en nydanande läroplan med avseende på 

problemlösning: Sökningar efter ordet ”problemlösning” på tidskriften Nämnarens hemsida visar 

sig resultera i att problemlösning inte finns som ord före införandet av Lgr 80. En genomläsning, 

för att se om problemlösning finns i tidskriften Nämnarens artiklar mellan åren 1974 till 1979 visar 

inget resultat och en temaanalys av några intressanta begrepp som från några utvalda artiklar från 

samma period skulle kunna innebära en förförståelse av begreppet problemlösning ger inget 

resultat.  

Med en ökande decentralisering fick läraren ett större ansvar och behövde därför arbeta mer 

målinriktat för att realisera skolans arbetsplaner och resultat,70 Realiseringsarenan som läraren 

enligt läroplansteorin var knuten till gavs därmed ett nytt verktyg – den professionella läraren. I 

en jämförelse med av Nämnaren före och efter införandet av Lgr 80, så framstår den 

professionella debatten efter införandet av Lgr 80 som både mer livfull och gripbar.71  

Att Lgr 80 var en nydanande läroplan kan även antydas i lärarnas nya professionella roll och 

den livliga debatt som fördes kring lärande. 

                                                
68 Lgr 69 (1969), s. 138. 
69 Lgr 80 (1980), s. 100. 
70 Lindensjö, Lundgren (2000), s. 83. 
71 Unenge (1999), s. 69. 
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Den professionella debattens preciserande funktion  

Tidskriften Nämnaren utgör en arena för den debatt där lärare, rektorer, läromedelsförfattare 

och forskare tar till orda. Eftersom en del av dessa debattörer år knutna till formuleringsarenan 

som forskare eller läromedelsförfattare och en del är lärare och på detta sätt en del av 

realiseringsarenan, så är den professionella debatten för tidskriften Nämnaren ett forum för dessa 

arenor.72  

Med denna inramning får tidskriften Nämnaren dels en vägledande funktion som informator 

om vad som händer i forskningssammanhang som i Johanssons (1985) artikel med mikrotemat: 

genombrott i forskningen och dels en stödjande funktion genom att informera om tips till god 

undervisning som i Johnson, Modin & Stenbergs (1982) artikel med makrotemat: 

Problemlösningsträning. De skribenter som utgör den vägledande funktionen i tidskriften Nämnaren 

kommer jag i fortsättningen kalla för forskararenan och de som står för den stödjande funktionen 

för stödarenan.  

Efter temaanalysens resultat så finner jag att det som den professionella debatten preciserar 

också tas upp som viktiga moment för problemlösning i Lgr 80 som: lösningsmetoder, numeriska 

beräkningar, diskussioner av problem samt praktiska problem utifrån elevernas egna erfarenheter. 

Däremot preciserar debatten INTE att analysera, värdera och dra slutsatser från lösningen av 

problemet. 

Problemlösning 

För att undersöka om den professionella debatten i tidskriften Nämnaren har som funktion att 

vara preciserande, så konstaterar jag efter temaanalysens resultat först att problemlösning finns som 

tema i någon form för sex av de undersökta artiklarna. Vid en närmare analys av detta resultat 

kan konstateras att fem av dessa artiklar har skrivits av forskararenan: som utgörs av: Medlemmar 

av redaktionen för Nämnaren, en läroboksförfattare samt en norsk lärarutbildare:  

 Emanuelsson & Rosén (1982) med makrotemat: Problemlösning och mikrotemat: 

Problemlösningsstrategier. 

 Johansson (1982) med makrotemat: Problemlösningens förutsättningar och mikroteman: 

Problemlösning och vardagsproblem, Skolanpassade problemlösning och Den reella problemlösningen. 

 Johansson (1985) med makrotemat: Problemlösningens historia och mikroteman: 

Problemlösning i skolan och problemsolving.  

 Skoogh (1984) med makrotemat: Problemlösningsmetoder och mikrotemat: Förslag till 

problemlösningsmetoder.  

 Solvang (1984) med makrotemat: Problemløsning i Sverige og Norge och mikroteman: 

Problemløsning i Norges nye læreplan och eksempel på problemløsningsopplegg. 

                                                
72 Lindensjö, Lundgren (2000), s. 171ff. 
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Emanuelsson & Rosén (1982) pekar i makrotemat problemlösning på problemlösningens nya 

inriktning i och med de nya läroplanerna. Johansson (1982) lyfter fram i makrotemat 

problemlösningens förutsättningar det viktiga med att skilja på skolanpassad och reell problemlösning 

och samme Johansson (1985) redogör i makrotemat problemlösningens historia för några viktiga 

händelser som har lett fram till problemlösning i läroplanen Lgr 80. Skoogh (1984) har i sitt 

makrotema problemlösningsmetoder utarbetat lösningsmetoder för problem som lärare kan använda 

för att handleda elever. Solvang (1984) gör i makrotemat Problemløsning i Sverige og Norge en 

jämförelse mellan länderna och menar att Norges behandlande av problemlösning ligger bättre till 

internationellt sett än Sveriges, som enligt artikelförfattaren bara ger ett intryck av att bara knytas 

till praktiska situationer. 

En av artiklarna är skriven av stödarenan, vilket utgörs i detta fall av lärare: 

 Johansson, Modin & Stenberg (1982) med makrotemat: Problemlöningsträning och 

mikrotemat: Problemlösning enligt Lgr 80. 

Johansson, Modin & Stenberg (1982) har i makrotemat: Problemlösningsträning funnit ett sätt att 

tillämpa en idé hämtad från Lgr 80 som träningsmaterial för problemlösning avsedd till andra 

lärare.  

Skribenterna som är knutna till forskararenan skiljer sig från stödarenan med att de belägger fakta 

tydligare och använder aktuell forskning samt håller en högre abstraktionsnivå i sina texter för att 

hävda sina ståndpunkter. Både Emanuelsson & Rosén (1982) och Johansson, Modin & Stenberg 

(1982) pekar på avsnitt i Lgr 80 som säger att eleverna ska lösa matematiska problem som 

förekommer i vardagslivet. På denna punkt lyfter forskararenan och stödarenan fram samma sak, 

däremot förtydligar Emanuelsson & Rosén problemlösning genom att lyfta fram i Lgr 80 de tre 

steg eleverna ska kunna för att lösa ett problem. 

Problemlösning preciseras av skribenterna genom att referera till Lgr 80:s beskrivning, 

beskriva hur problemlösning ska gå till med problemlösningsmetoder eller 

problemlösningsträning. En skribent pekar på viktiga händelser som lett fram till problemlösning 

i Lgr 80, samma skribent beskriver problemlösning som, för att vara verklighetsanpassad, svår att 

tillämpa i skolans anpassade värld. Vidare så tycker en norsk debattör att problemlösning i 

Norges läroplan utgör ett bättre alternativ till den svenska. Inom detta tema föreligger en något 

oklar definition av begreppet problemlösning.   

Undervisning 

I temaanalysens resultat återfinns fyra artiklar med någon form av temat undervisning: En 

närmare analys visar att tidskrifterna är författade av en redaktionsmedlem av Nämnaren, en 

forskare och en lärare i matematikdidaktik samt en norsk lärarutbildare. 

 Johansson (1985) med mikrotemat: Förbättrad matematikundervisning. 

 Kilborn (1977) med mikroteman: Matematikundervisningens problem, 

matematikundervisningens förutsättningar och strategier för matematikundervisning. 
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 Ulin (1982) med mikroteman: Utvecklande matematikundervisning och motivationskapande 

undervisning. 

 Solvang (1984) med makrotemat: Problemorienterte undervisningsopplegg. 

Johansson (1985) belyser med mikrotemat förbättrad matematikundervisning hur forskning på 

matematikundervisningens innehåll kan användas till en förbättring av matematikundervisningen. 

Kilborn (1977) pekar i mikrotemat: Matematikundervisningens problem på de problem som finns i 

matematikundervisningen med barn som har bristande räknefärdigheter. Med mikrotemat 

strategier för matematikundervisning belyser han betydelsen att utgå från redan givet material. Ulin 

(1982) lyfter i mikrotemat Utvecklande matematikundervisning fram att elever måste själva förstå 

problemet som ges dem. Solvang (1984) vill i sitt makrotema: Problemorienterte undervisningsopplegg 

beskriva detta med en sekvens av nära besläktade problem med olika svårighetsgrader. 

Under Temat: Undervisning återfinns forskare och lärarutbildare som utgör en del av 

forskararenan. Intressant är Kilborn (1977) som preciserar betydelsen av att utgå från givet material 

och Johansson (1985) konstaterande av att forskning av innehållet för matematikundervisningen 

kan användas för en förbättrad matematikundervisning. Dessa forskare tycks dela en liknande 

uppfattning om hanteringen av elevers studiematerial. 

Problemlösningsförmågan 

I resultatet för temaanalysen finns fyra artiklar som har med temat Problemlösningsförmågan att 

göra. Dessa artiklar är författade av redaktionsmedlemmar av Nämnaren, forskare samt 

läroboksförfattare. 

 Emanuelsson & Rosén (1982) med mikrotemat: Problemlösningsförmågan 

 Johansson (1982) med mikrotemat: Problemlösningsförmågan 

 Ekenstam & Greger (1981) med makrotemat: Problemlösningsförmågan och med 

mikroteman: Problemlösningsförmågans begränsningar och undersökning av 

problemlösningsförmågan 

 Skoogh (1984) med mikrotemat: problemlösningsförmågan. 

Emanuelsson och Rosén (1982) pekar i mikrotemat Problemlösningsförmågan på vikten av att 

diskutera problem och ha goda strategier för problemlösning. Johansson (1982) presenterar i 

mikrotemat Problemlösningsförmågan forskning som förhoppningsvis kan förbättra elevers 

problemlösningsförmåga. Ekenstam & Greger (1981) presenterar i makrotemat 

Problemlösningsförmågan forskning om problemlösningsförmågan hos elever. Skoogh (1984) har i 

mikrotemat Problemlösningsförmågan ett handfast tips: Lös olika problem med samma slags teknik, 

använd olika slags teknik för att lösa samma problem. 

Problemlösningsförmågan preciserades av skribenterna genom att presentera forskning eller 

lyfta fram forskning som ska leda till en förbättring av elevernas problemlösningsförmåga. De 

preciserar även vikten av strategier eller ger handfasta tips för problemlösning. Av detta kan 
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antydas att debattens inriktning med avseende på problemlösningsförmåga är enad i fråga om att 

forskning behövs på området, så även handfasta tips och undervisning om problemlösning. 

Övriga teman 

Andra resultat av temaanalysen som tyder på liknande teman och som kan vara värda att 

undersöka är: 

 Ulin (1982) med makroteman: Det skapande tänkandet och tankeförmåga och med 

mikroteman: Det kritiska tänkandet och skapande fantasi. 

 Johansson (1985) med makrotemat: Barns kunnande och mikrotemat: Barns 

tankeutveckling. 

Ulin (1982) sammanfattar kärnan av textinnehållet i makrotemat: Det skapande tänkande. Detta 

utgörs av forskning som författaren ansluter sig till, denna handlar om att elever ska få tillgång att 

utveckla det logiska och det skapande tänkandet. Johansson (1985) lyfter i makrotemat: Barns 

kunnande fram forskning som utgår från barns kunskaper. 

Både Ulin (1982) och Johansson (1985) preciserar i olika perspektiv barns/elevers egna 

inneboende kunskaper. 

 Håstad (1982) med makrotemat: Skolmatematikens historia ur ett historiskt perspektiv. 

 Emanuelsson & Rosén (1982) med mikrotemat: Skolmatematiken nu och då. 

 Johansson (1985) med makrotemat: Problemlösningens historia. 

Håstad (1982) diskuterar i makrotemat: Skolmatematikens historia ur ett historiskt perspektiv för 

olika matematiska begrepp och hur dessa har behandlats inom skolmatematiken 1950-1980, 

samt med en sluts av lärarintervjuer att: Problemlösning spelar en underordnad roll nu liksom 

förr.  Emanuelsson & Rosén (1982) kontrasterar i mikrotemat: Skolmatematiken nu och då hur 

problemlösning har behandlats förr i tiden med nutid och pekar på skillnaden dem emellan. 

Johansson (1985) vill i makrotemat: Problemlösningens historia peka på att problemlösning inte är 

någon ny företeelse. 

Dessa skribenter vill med sina historiebeskrivningar av problemlösning söka stöd för sina 

övertygelser att problemlösning: kommer att ha en underordnad betydelse, är något helt nytt som 

måste tas på allvar och är ingen ny företeelse. Det är en något splittrad definition av 

problemlösning som den professionella debatten speglar i temat historia.  

För de tre artiklarna från 70-talet så kan jag konstatera utifrån resultatet av temaanalysen att 

Kilborn (1977) i sitt mikrotema: Matematikundervisningen problem pekar på elevernas bristande 

räknefärdigheter. Debatten preciseras sedan utifrån detta av Hedrén (1977) som i makrotemat: 

matematik på olika sätt vill att bristande räknefärdigheter ska lösas med att öka studiemotivation 

hos eleverna med omväxlande praktiskt verklighetsnära problem och av Kilborn (1977) som med 

en slutsats i mikrotemat: Projektets begränsningar anser att detaljplanerade diagnoser måste, för att 

åtgärda bristande kunskaper i basfärdigheter, finnas i varje kommun. 
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Viljor till förändring av styrdokumentens intentioner 

Om de forskningsrön som ligger till grund för läroplaner förändras, så behöver läroplanen också 

förändras. På så sätt kan nya forskningsrön förändra styrdokumentens intentioner. I den 

professionella debatten publiceras ny forskning. Med Kilborn (1977) i makrotemat projektresultat i 

praktiken presenteras hur PUMP-projektets73 resultat ska omsättas i praktiken. Detta var ett 

projekt som genomfördes vid Göteborgs Universitet av artikelförfattaren Wiggo Kilborn och 

Bengt Johansson samt Ulf P. Lundgren som vetenskaplig ledare för projektet. Styrdokumentens 

intentioner ställs på sin spets när Kilborn i sin artikel ”PUMP-projektet i tillämpning” utifrån 

mikrotemat: Projektets begränsningar för det PUMP-projektet så viktiga detaljplanerade diagnoser, 

gör en slutsats att: Om en lågpresterande skola ska ha en chans att komma upp i ställda mål för 

basfärdigheter, så måste varje skola ha en sådan planering.74  

För att finna alternativa idéer som skulle vilja ändra läroplanens intentioner, så undersöker jag 

teman som är utöver det som man förväntar sig att finna. Jag fann: problemorieterte 

undervisningsopplegg och det logiska tänkandet. Det första är från Solvangs artikel om problemlösning i 

Norge, där han anser att det nya förslaget till Norges läroplan (MP-85), att problemlösning ska 

ses som matematikens arbetsform, var ett bättre alternativ till Sveriges form av problemlösning. 

Hans problemorienterte undervisningsopplegg är sedan ett exempel på hur denna arbetsform ska 

utformas. Det andra temat: Det logiska tänkandet kommer från Ulins artikel. Bengt Ulin var lärare i 

matematikmetodik vid den nordiska Waldorfrörelsens lärarseminarium i Järna, så denna artikel 

kan ses som ett tidigt inlägg i debatten för Waldorfpedagogik och friskolan.    

 

Sammanfattning av analys 

Efter en sökning av ordet problemlösning på tidskriften Nämnarens hemsida så hittar jag detta 

ord enbart för artiklar efter införandet av Lgr 80. Efter att ha sökt andra betydelser som kan 

innebära en beskrivning av problemlösning i tidskriften Nämnaren före införandet av Lgr 80 så 

bestämmer jag mig för tre artiklar som kan uppfylla detta ändamål. Resultatet efter en temaanalys 

visar att det inte finns någon koppling till Lgr 80:s beskrivning av problemlösning. En jämförelse 

av Lgr 69 med Lgr 80 bekräftar detta resultat – Problemlösning kan inte finnas som tema i 

tidskriften Nämnaren före införandet av Lgr 80, så med avseende på problemlösning är Lgr 80 en 

nydanande läroplan.  

I resultaten av temaanalysen så kan jag konstatera att temat: Problemlösning efter införandet av 

Lgr 80 utgör det mest förekommande temat men preciseras av debatten mycket olika. Andra 

teman som undervisning och problemlösningsförmåga preciseras mer enhetligt, däremot temat: historia 

                                                
73 Processanalyser av Undervisning i Matematik/ Psykolingvistik. 
74 Kilborn (1977), s. 13. 
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ger en mer splittrad precisering, vilket kan ha att göra med att alla ”historieteman” behandlar 

problemlösning. Jag kan därmed ansluta mig till uppfattningen att den professionella debatten i 

tidskriften Nämnaren hade med avseende på problemlösning en funktion av att inte vara 

preciserande. Vad som däremot preciseras med hänseende på Lgr 80:s beskrivning av 

problemlösning är lösningsmetoder, numeriska beräkningar, diskussioner av problem samt 

praktiska problem utifrån elevernas egna erfarenheter. Däremot preciserar inte ett av de moment 

som Lgr 80 menar krävs för att lösa problem: analysera, värdera och dra slutsatser av resultatet av 

problemlösningen. 

Jag har påvisat två arenor för den professionella debatten i tidskriften Nämnaren dels den 

vägledande forskararenan där hittas forskare, lärarutbildare och läroboksförfattare och dels den 

stödjande stödarenan där lärare finns. Genom att presentera nya forskningsrön vill forskararenan 

förändra styrdokumentens intentioner.  
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Diskussion 

Tidigare forskning 

Jag har visat att Lgr 80 var en nydanande reform med avseende på problemlösning. 

Tillkomsten av läroplanen var främst en kompromiss av politiska intressen. I mitten av 70-talet 

får den då sittande socialdemokratiska regering uppdraget, en borgerlig trepartiregering får 

därefter göra utformningen och sedan lämna över beslutet till en folkpartistisk minoritetsregering. 

Inför det avgörande beslutet av Lgr 80 så lämnar Skolöverstyrelsen in flertalet läroplansförslag 

som kritiseras och avslås.75 

Problemlösning får en helt ny innebörd i och med införandet av Lgr 80, det visar min studie 

mycket tydligt. Hatami studerade för sin avhandling läroböcker i reguladetri och delar där in dessa 

i tre kategorier av författare, som behandlar reguladetri på olika sätt.76 Många skribenter för 

tidskriften Nämnaren vill precisera problemlösningens innebörd. Och där har jag identifierat två 

arenor, som får utgöra mina kategorier, forskararenan och den som jag har benämnt för stödarenan, 

som utgörs av lärare.  

När jag började arbetet med denna uppsats sökte jag ordet problemlösning för åren 1974-1985 

på tidskriften Nämnarens hemsida. Jag fick bara träffar på 80-talet. Lundin skriver i sin avhandling 

att han för att förstå den nya matematiken på 1960- och 70-talet gick tillbaka till 1950-talet och 

arbetade sig ”framåt”.77 För att ta reda på om problemlösning diskuterades på 70-talet, fick jag på 

samma sätt som Lundin gå bakåt i tiden och arbeta mig ”framåt”.  

Problemlösning är inte bara det mest förekommande ordet för min undersökning utan även 

det mest preciserade av den professionella debatten, vilket är ett tecken på en livlig debatt . Det är 

inte första gången en livlig debatt har kommit till stånd under 1850 till 1885 diskuterades det 

enligt Lundin vilt om metoder och pedagogik för matematikundervisningen78 och Hatami belyser 

den mycket kritiska debatten mot reguladetri i tidskriften för skolmatematik mellan åren 1955-1957.79 

I debatten kring problemlösning i tidskriften Nämnaren finns inte sådana förtecken utan de texter 

som publicerades var mer av städad akademisk korrekthet.  

Det som fokuseras i den professionella debatten i Prytz avhandling är den axiomatiska 

metoden i geometriundervisning. Eleverna ska inse värdet av bevisföring, trots att elevernas 

examensprov utgörs av att lösa problem inte presentera bevis, men problemlösning diskuteras 

nästan inte alls.80 Min analys av temat: Historia, kan bekräfta problemlösningens historia: Håstad 

                                                
75 Lundgren, Svingby, Wallin (1981), s. 156. 
76 Hatami, 2007, s. 185. 
77 Lundin, 2008, s. 80 
78 Ibid., s. 269. 
79 Hatami (2007), s. 146. 
80 Prytz, 2007, s. 196. 
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menar att problemlösning under tiden för hans studie av skolmatematiken 1950-1980 spelat en 

underordnad roll. Johansson pekar på att problemlösning inte är någon ny företeelse medan 

Emanuelsson & Rosén påpekar att problemlösning har gamla traditioner, men menar att Lgr 80:s 

beskrivning av problemlösning inte har något att göra med den traditionella beskrivningen. 

Att matematikundervisningen förändrades av att problemlösning infördes i 

matematikundervisningen står så långt klart, men hade denna förändring någon inverkan på 

elevernas inlärning?  

Magnes gör två undersökningar för sin rapport om Medelsta, en 1977 och en 1986, detta för 

att ta reda på hur väl grundskolans elever behärskar lärostoffet i matematik efter det att 

åtgärderna för matematikundervisningen i läroplanerna Lgr 69 och Lgr 80 har fått effekt. Han 

kom fram till ett oväntat resultat - att lösningsfrekvenserna för uppgifterna för alla årskurser är 

lika i alla relevanta områden både för 1977 som för 1986.81 Detta trots att Lgr 80 och Lgr 69 är 

till fundamentet olika. Av detta resultat kan jag bara konstatera att: En nydanande läroplan 

behöver inte per definition betyda att elever lär sig mer. 

Teoretiskt perspektiv 

Matematikämnet är i ständig förändring, matematikundervisnings innehåll, mål och metoder 

ifrågasätts från många olika håll. Prytz studerar den professionella debatten och finner att denna 

är en drivande påverkansfaktor till förbättringar av geometriundervisningen. Deras förslag på 

både metoder och innehåll resulterade i förändringar av geometriundervisningen.82 I mina studier 

av den professionella debatten i tidskriften Nämnaren, identifierar jag en grupp som jag benämner 

forskararenan. Denna utgörs av personer som informerar om och redogör för ny forskning. 

Eftersom nya forskningsrön har en direkt påverkan på tidigare forskning, så utgör denna grupp 

därmed en direkt påverkan mot den administrativa delen av formuleringsarenan, i detta fall 

skolöverstyrelsen. På så sätt styr forskararenan skolans innehåll och metod för 

matematikundervisningen.83 

Att se till olika arenor som läroplansteoretiska verktygen är ett sätt att förstå och se var beslut 

fattas, var dessa förverkligas och inte minst hur dessa beslut blir till.84 I min analys identifierar jag 

ett flertal debattörer som är forskare och knutna till lärarhögskola och universitet. Denna 

forskararena utövar stor påverkan på hur innehållet i skolans matematikutbildning ska utformas 

och därmed legitimeras makten att styra skolan.85 I min analys visar jag att det som preciseras 

också tas upp som viktiga delar för problemlösning i Lgr 80 som: lösningsmetoder, numeriska 

beräkningar, diskussioner av problem samt praktiska problem utifrån elevernas egna erfarenheter. 

                                                
81 Magne (1990), s. 131f. 
82 Prytz, 2007, s. 196. 
83 Lundgren (1989), s.17. 
84 Prytz (2012), s. 589f. 
85 Lindensjö, , Lundgren (2000), s. 11ff. 
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Att det preciserade även utgör läroplanens intentioner kan ha att göra med att debattörerna var 

knutna till formuleringsarenan på något sätt eller att detta innefattades i den nya professionella 

lärarrollen. Det senare skulle i så fall peka på att avståndet mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan minskar under denna period.     

Vidare forskning 

Jag har visat att problemlösning ges en helt ny betydelse i och med införandet av Lgr 80. I 

detta väcks några intressanta följdfrågor: När problemlösning inte nämns innan införandet av Lgr 

80 i den professionella debatten, kom då problemlösningens framflyttande ställning i Lgr 80 som 

en överraskning för debatten? Tyvärr är materialet för denna uppsats inte uttömmande nog för 

att ge ett klart svar på denna fråga, men en antydan finns att det kan förhålla sig på detta sätt.  

Intressant för senare forskning vore en undersökning rörande hur problemlösning har 

behandlats inom den professionella debatten efter 1985 och med särkilt fokus på före och efter 

införandet av Lgr 11, då problemlösning ju i denna läroplan får ställning som centralt innehåll.  

Unenge nämner i sin bok att problemlösning hade en amerikansk förlaga: problem solving. Jag 

har i denna uppsats studerat den svenska debatten kring problemlösning, Intressant för vidare 

forskning vore att studera den amerikanska debatten i matematik på 70-talet med hänseende på 

problem solving.86 

                                                
86 Unenge, 1999, s. 68. 
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Bilaga 1: Fullständig redovisning av makro- och mikroteman 

I nedanstående kommer jag att redogöra för resultat från temaanalys för tidskriften Nämnare dels 

för tidsperioden 1980 till 1985 och dels för tidsperioden 1974 till 1979. 

Nämnaren 1980-85 

Varje rubrik utgörs av en artikel med artikelns författare, årtal, samt titel, med först ett 

makrotema där textens relevans för temat utgörs av ett citat och som ibland kompletteras med 

förklarande text. Detta utförande görs även för de mikroteman detta makrotema består av. När 

alla makro- och mikroteman har sammanställts för en artikel, bestäms också, om detta är möjligt, 

det makrotema som kan sägas sammanfatta hela artikelns innehåll.  

Ekenstam & Greger (1981) ”Problemlösningsförmåga hos 12―13-åringar” 

Artikelns makrotema är: Problemlösningsförmågan.  

Inom ARK-projektet har gjorts en delstudie, där problemlösningsförmågan hos elever i främst åk 

6 har undersökts.87 

 Det första mikrotemat för detta makrotema är: Problemlösningsförmågans begränsningar.  

Från början måste problemlösningsförmågan begränsas till förmågan att lösa sådana enkla 

problem av rutinkaraktär som kan anses ingå i allmän medborgaruppfostran…88 

 Det andra mikrotemat för detta makrotema är: Problemens tolkningssvårigheter. Här undersöks en 

uppgift och artikelförfattarna pekar på de svårigheter eleverna kan komma att få med tolkningen 

av denna.  

Eleverna möter här en rad svårigheter, som måste bemästras för att uppgiften ska kunna lösas.89 

 Det tredje mikrotemat för detta makrotema är: Undersökning av problemlösningsförmåga.  

Om man mäter problemlösningsförmågan med hjälp av ett test, så definieras denna förmåga 

genom testuppgifter.90  

Det fjärde mikrotemat för detta makrotema är: urvalet av uppgifter. Artikelförfattarna ser urvalet 

av uppgifter som ett centralt problem för undersökningen 

                                                
87 Ekenstam, Greger (1981), s. 16. 
88 Ibid., (1981), s. 16. 
89 Ibid., s. 17. 
90 Ibid., s. 17. 
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Dock fanns en viktig inskränkning vid urvalet. Allt tyder på att vad vi kallar 

problemlösningsförmåga är en mycket komplicerad väv av enklare ”förmågor”.91 

Det femte mikrotemat för detta makrotema är: Nivågruppering av delförmågor. Detta utgörs av bl. 

a att eleverna ska kunna välja rätt räkneoperation i ett problem, att bedöma rimlighet i sina svar 

och att välja för lösningen relevant information. 

Efter en grovsållning diskuterade arbetsgruppen varje uppgift med avseende på syfte och 

utformning. Det övervägande antalet uppgifter kunde delas in i fem olika grupper. 

Det sjätte mikrotemat för detta makrotema är: Utformning av test. Detta utgörs av ett exempel 

på ett test att mäta problemlösningsförmågan hos 12-13 åringar. Detta citat utgör ett exempel på 

förmågan att välja rätt räkneoperationer i en uppgift som kräver två räkneoperationer.92  

I ett recept på soppa för 6 personer ingår bl a 9 lökar. Hur många lökar ingår om man vill göra 

soppa för 4 personer? 

Problemlösningsförmåga utgör vad denna artikel behandlar, det kan därför ses sammanfatta denna 

artikel i stort. 

 

I följande resultat redovisning kommer jag att endast exemplifiera makroteman se bilaga 1 för 

fullständig redovisning 

Emanuelsson & Rosén (1982) ”Problemlösning för alla” 

Makrotemat för denna artikel är: Problemlösning. 

Problemlösning är ett aktuellt moment, som diskuteras flitigt både här hemma och internationellt. 

Det är ett område som i våra läroplaner och kommentarmaterial fått ändrad inriktning, större 

utrymme och ökad tyngd.93 

Det första mikrotemat till detta makrotema är: Skolmatematiken nu och då. Här kontrasteras 

problemlösning i skolmatematiken med tradition och nuläget.  

När man hör ordet problem, så tänker man kanske framförallt på något, som är svårt och 

otillgängligt, något som ska lösas med knep eller nykonstruerade lösningsmetoder. Men i gällande 

läroplaner och kommentarmaterial för grundskolan och gymnasieskolan är det inte den sidan av 

problemlösning som betonas mest.94 

Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Problemlösningsstrategier där artikelförfattarna 

pekar på viktiga områden för att lösa problem. 

                                                
91 Ibid., s. 17. 
92 Ibid., s. 18f. 
93 Emanuelsson, Rosén (1982), s. 8. 
94 Ibid., (1982), s. 8. 
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Ett viktigt mål med undervisningen i problemlösning är att göra eleverna förtrogna med enkla och 

generella problemlösningsstrategier.95 

Det tredje mikrotemat till detta makrotema är: Problemmiljön.  

På mellanstadiet kan närmiljön stå för problemen – från hem, fritid, post eller bank…96 

Det fjärde mikrotemat till detta makrotema är: Elevers erfarenheter.  

Eleverna kan och ska själva formulera problem utifrån upplevelser, erfarenheter och kunskaper.97 

Det femte mikrotemat till detta makrotema är: Elevers lösningsmetoder.  

Huvudräkning och överslagsräkning måste få ökat utrymme, inte minst vid problemlösning”98.  

Det sjätte mikrotemat till detta makrotema är: Problemlösningsförmågan som beskriver hur denna 

ska kunna förbättras genom att diskutera problem i klassen samt att ha goda strategier för 

problemlösning. Det senare belyses utifrån gällande styrdokument av artikelförfattarna som pekar 

på hur problem ska lösas utifrån Lgr 80 och vad eleverna ska ha lärt sig vid skoltidens slut enligt 

Lgy 70. 

Det kanske viktigaste steget att öka problemlösningsförmågan är att diskutera problem i klassen99 

Eftersom den röda tråden är en belysning av problemlösning, så kan hela texten sammanfattas 

med makrotemat problemlösning.  

Johansson (1982) ”Problem med problemlösning” 

Det inledande makrotemat i denna artikel är: Problemlösningens förutsättningar.  

Det gäller att skilja mellan den verklighet som simuleras i klassrummet och den reella100 

 Det första mikrotemat till detta makrotema är: Problemlösning och vardagsproblem.  

På samma sätt som i USA har problemlösning nu blivit det viktigaste momentet i grundskolans 

matematikundervisning, Speciellt betonas vikten av att kunna lösa olika typer av 

vardagsproblem.”,101  

                                                
95 Ibid., s.8. 
96 Ibid., s. 8. 
97 Ibid., s. 8. 
98 Ibid., s. 8. 
99 Ibid., s. 9. 
100 Johansson (1982), s. 10. 
101 Ibid., s. 10. 
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Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Skolanpassad problemlösning. Här pekar 

artikelförfattaren på att de kunskaper som elever utvecklar i skolan är fruktbara i skolan och bara 

där. 

…istället för den avsedda problemlösningsaktiviteten uppfattar texten som en distraktor och så 

fort som möjligt försöker bortse från problemet. Problemlösningen reduceras då till en förlängd 

färdighetsträning i aritmetik.102  

Det tredje mikrotemat till detta makrotema är: Den reella problemlösningen.  

Utanför skolan finns inga färdigformulerade textuppgifter.”103  

Ett annat makrotema för artikeln är: Räknesättens innebörd här redogör artikelförfattaren för och 

analyserar olika exempel på hur problem med olika struktur kan tolkas av eleverna. 

Men kan man inte finna några enkla tumregler som automatiskt leder till rätt räknesätt? Nyckelord 

som ”tillsammans”, ”dyrare”, ”av” o s v kan kanske översättas till ”plus”, ”minus”, ”gånger” o s v. 

Om detta vore möjligt skulle ju problemlösningen bli mycket enklare.104 

Det första mikrotemat till detta makrotema är: strukturproblem. Här beskriver artikelförfattaren 

detta med förklaringar och exempel på problem med skillnader i struktur. 

Vilket räknesätt som är lämpligt ges inte direkt av något enskilt ord i textuppgiften utan har i 

högsta grad med problemets struktur att göra. Speciellt komplicerat blir det när det räknesätt som 

direkt leder tillsvaret, inte speglar vad som hänt…105 

 Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Ett klassificeringsinstrument för additions- och 

subtraktionsproblem. Här beskriver och förklarar artikelförfattaren hur klassificeringsinstrumentet 

fungerar.  

I varje ruta finns i princip tre olika typer av problem beroende på vilket tal som söks; a, b eller 

c.106  

 

Det tredje mikrotemat till detta makrotema är: Problemlösningsförmågan. Här presenteras 

forskningsresultat där artikelförfattaren har en förhoppning att detta arbete ska ge bättre 

kunskaper om elevers problemlösningsförmåga. 

 Dynamiska problem tycks i allmänhet vara mycket lättare än statiska problem, speciellt i 

subtraktion.107  

                                                
102 Ibid., s. 10. 
103 Ibid., s. 11. 
104 Ibid., s. 11. 
105 Ibid., s. 11. 
106 Ibid., s. 12. 
107 Ibid., s. 13. 
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Artikeln har ett makrotema problemlösningens förutsättningar som pekar på problemet med att 

problemlösning inte är verklighetsanpassad i skolvärlden och ett makrotema räknesättens innebörd 

som exemplifierar de svårigheter av hur räknesättens innebörd ska uppfattas. Dessa två 

tillsammans sammanfattas mycket väl med problem med problemlösning, vilket är artikelns rubrik och 

är på så sätt också vad artikelförfattaren vill att texten ska uppfattas som. 

Håstad (1982) ”Perspektiv på problemlösning” 

Det första makrotemat i denna artikel är: skolmatematiken ur ett historiskt perspektiv. 

Artikelförfattaren diskuterar och redogör för olika begrepp och färdigheter inom 

matematikundervisningen ur ett historiskt perspektiv. 

Matts Håstad har i boken Svensk matematikundervisning 1950-1980 diskuterat uppgiftslösandet som 

företeelse.108 

Det första mikrotemat till detta makrotema är: Delmål för skolmatematiken. Här föreslår och 

beskriver artikelförfattaren följande uppdelning av delmålen för skolmatematiken: räknefärdighet, 

begreppsförståelse, metodkännedom, problemlösningsförmåga och tillämpningsförmåga. 

Helt naturligt övas problemlösningsförmågan genom uppgiftslösning. Det går lätt att hitta både 

relativt enkla och mycket svåra uppgifter. Det är däremot svårt att hitta lämpliga ”öppna” 

uppgifter, som utmärks av att det som efterfrågas inte är angivet eller mycket vagt preciserat.109 

Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Individevaluering. Här pekar författaren på och 

analyserar olika aspekter kring utvärdering av elever.  

Att en elev endast behöver ha knappt hälften av uppgifterna på ett prov rätt och ändå anses ha 

nått ett acceptabelt kunskapsmål är en vanlig praxis.110  

Det tredje mikrotemat till detta makrotema är: Matematiktillämpningens förutsättningar. Här 

diskuterar artikelförfattaren olika svårigheter med tillämpningen av matematik. 

Lärare i tillämpningsämnena är ofta inte insatta i exakt vilken matematik eleverna studerar. De 

arbetar under tidspress och prioriterar ofta mål inom sitt ämne.111  

Det fjärde mikrotemat till detta makrotema är: Tidsåtgång för delmålen. Här presenterar 

artikelförfattaren lärarintervjuer där han jämförde realskolan med grundskolan och reallinjens 

matematiska gren med NT-linjen och konstaterade att: 

Problemlösning spelar en underordnad roll nu liksom förr112  

                                                
108 Håstad (1982), s. 60. 
109 Ibid., s. 61. 
110 Ibid., s. 61. 
111 Ibid., s. 63. 
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Eftersom denna artikel är i stort en redogörelse av Håstads bok om svensk 

matematikundervisningen 1950-1980, så kan ett sammanfattande makrotema för texten vara 

skolmatematik ur ett historiskt perspektiv  

Johnson, Modin & Stenberg (1982) ”Problemlösning med huvudräkning” 

Makrotemat för denna artikel är: Problemlösningsträning.  

Här presenteras en utmärkt idé för problemlösningsträning, som du kan ta efter och använda i din 

klass. Det gäller alla stadier.113  

Det första mikrotemat till detta makrotema är: Problemlösning enligt Lgr 80. Här argumenterar 

artikelförfattarna utifrån Lgr 80 att problemlösning ska tas från vardagslivet och bygga på 

elevernas erfarenheter. 

Dessa meningar ur Lgr 80 har inspirerat oss att utifrån fyra stordior kombinera problemlösning 

och huvudräkning.114  

Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Basfärdigheter. Här presenteras exempel på 

basfärdigheter som eleverna får göra. 

Per, Jan och Eva kastar i samma lag. Per får 29, Jan får 30 och Eva får 31 poäng. Hur många 

poäng får deras lag.115  

Eftersom hela denna artikel handlar om att träna problemlösning med stordior så kan ett 

sammanfattande makrotema för hela texten vara problemlösningsträning.  

Ulin (1982) ”Problemlösning och tänkande” 

Ett makrotema för denna artikel är: Tankeförmågan. 

Matematik har som inget annat skolämne förutsättningar att ge eleverna värdefull utveckling av 

såväl det logiska som det skapande tänkandet.116 

Det första mikrotemat till detta makrotema är: Det kritiska tänkandet.  

I populära framställningar och i skolböcker blandas ofta fenomen och tolkningar samman; 

utgångspunkter och målsättningar blir vagt eller inte alls angivna.117 

Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Skapande fantasi. 

                                                                                                                                                   
112 Ibid., s. 64. 
113 Johnsson, Modin, Stenberg (1982), s. 44. 
114 Ibid., s. 44. 
115 Ibid., s. 44. 
116 Ulin, (1982), s. 34. 
117 Ibid., s. 34. 
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Överallt behövs skapande fantasi och när kritik framförs borde alltid något konstruktivt föreslås 

som kan ersätta eller förbättra det som kritiserats.118  

ett annat makrotema är: Det skapande tänkandet. I detta tema ansluter artikelförfattaren sig till 

matematikern och lärarutbildaren George Pólya 

Pólyas verk innehåller ett stort antal exempel, i vilka han ur sin erfarenhet belyser hur fantasin, 

prövandet, undersökandet kan gå fram och nå sitt mål: idén som innebär problemets lösning.119 

 Det första mikrotemat till detta makrotema är: Utvecklande matematikundervisning denna 

undervisning utgår ifrån Pólyas prioriterade frågor för undervisningen. Dessa handlar om hur 

fantasin utvecklas, hur eleverna drar nytta av gjorda erfarenheter och självkontroll i logiskt 

tänkande. 

Elever måste få god tid på sig att förstå själva problemet. En första förståelse som följer direkt 

efter problemets presentation är i regel mycket tunn; den bör fördjupas genom frågor, exempel 

och svar.120  

Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Lärares entusiasm. 

Om klassläraren känner entusiasm inför problem och för olika sätt att gripa sig an dem, så smittar detta av sig på 

klassen.121  

Det tredje mikrotemat till detta makrotema är: Motivationsskapande undervisning. Detta utgörs av 

ett exempel på figurerade tal.122 Exemplet vill visa att även en ren matematisk frågeställning kan 

entusiasmera. 

…vilka värden erhåller vi för triangeltalen? I början får vi 1, 3, 6, 10, 15 – hur fortsätter talföljden? 

 

Ett tredje makrotemat är: Elevers frihetsrum.  

Det är viktigt att lämna eleverna ett frihetsrum, så att de kan fundera på egen hand. En del elever 

får en mycket stor arbetsmotivation, när de en gång löst ett problem utan hjälp.123  

Mikrotemat till detta makrotema är: Matematik som övningsfält  

Matematiken är ett övningsfält, som trots att eleverna är beroende av hjälp från läraren, är ägnat att 

frigöra dem från auktoritetsbindningar.124  

                                                
118 Ibid., s. 34. 
119 Ibid., s. 35. 
120 Ibid., s. 35. 
121 Ibid., s. 36. 
122 Härstammar från den forna grekiska kulturen och bygger på framställningar av hela tal som figurer, där 

man bildar triangeltal, kvadrattal, rektangeltal etc. 
123 Ibid., s. 37. 
124 Ibid., s. 37. 
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Tankeförmågan, det skapande tänkandet och elevers frihetsrum utgör denna artikels makroteman. 

Eftersom denna artikel i stort lutar sig på George Pólyas forskning som utgörs av makrotemat det 

skapande tänkandet är detta också kärnan av vad denna artikel handlar om och därmed kan ses som 

ett makrotema för hela texten. 

Skoogh (1984) ”Uppslaget: Problemlösningsmetoder” 

Artikelns makrotema är: Problemlösningsmetoder. Detta är en beskrivning av tillvägagångssätt och 

metoder för problemlösning 

För att träna problemlösning behöver man som lärare en mängd lämpliga och genomtänkta 

problem. De ska vara sådana att de både intresserar eleverna och gör dem nyfikna på lösningen.125 

Det första mikrotemat till detta makrotema är: Problemlösningsförmågan. Artikelförfattaren har 

här sitt recept, hur denna ska utvecklas: 

Lösa olika problem med samma slags teknik, använda olika slags teknik för att lösa samma 

problem126 

 Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Förslag till Problemlösningsmetoder. Här 

exemplifierar artikelförfattaren olika förslag till lösningsmetoder. 

Låt eleverna lösa flera olika närbesläktade problem med ett visst slag av teknik som ni har enats 

om eller som du vill att de ska lära sig behärska.127  

Artikelns sammanfattas mycket väl av makrotemat problemlösningsmetoder  

Solvang (1984) ”problemløsning eller problemorienterte undervisningsopplegg?” 

Det första makrotemat är: Problemløsning i Sverige og Norge. Här jämför artikelförfattaren Sverige 

och Norge med avseende på problemlösning. 

Dersom høringsutkastet skulle bli vedtatt, vil vi få en læreplan for problemløsning hvor 

terminologien nok ligger nærmere den internasjonale enn den vi finner i Lgr 80.128  

Det första mikrotemat till detta makrotema är: Problemløsning i Norge nye læreplan. 

Problemløsning er ført opp som eget hovedemne for å understreke at selve metoden det arbides 

etter, er sentral i matematikkopplæringen.”129  

                                                
125 Skoogh (1984), s. 32. 
126 Ibid., s. 32. 
127 Ibid., s. 32f. 
128 Solvang (1984), s. 14. 
129 Ibid., s. 15. 
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Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Problemløsning. Här presenteras ett 

primtalsproblem för exemplifiera och att belysa de olika led som leder till problemets lösning. 

La p være et primtall større eller lik 5. Vis at p2 – 1 alltid er delelig med 24.130 

 

 Det tredje mikrotemat till detta makrotema är: Problemer i undervisningssituasjonen. här pekar 

artikelförfattaren på de konsekvenser problemlösning kan innebära för eleverna när Norges 

läroplan MP-85 går igenom. 

Ovenfor er problemet stilt helt isolert i forhold till faget for øvrigt. Og det er akkurat dette som 

preger mye av litteraturen innenfor problemløsning: Teorien blir fremstilt og fordypet ved en 

rekke helt isolerte utfordringer/problemer.”.131  

Det andra makrotemat är: Problemorienterte undervisningsopplegg. Artikelförfattaren beskriver 

problemorienterte undervisningsopplegg som en sekvens av nära besläktade problem med olika 

svårighetsgrader eller ett problem med delproblem som tillsammans utgör lösningen till det 

ursprungliga problemet. 

Med dette mener jeg kort fortalt en undervisningssekvens som består av en rekke nær beslektede 

problemer helst ordnet etter vanskelighetsgrad eller et enkelt problem som er splittet opp i en 

rekke delproblemer og hvor løsningne på delproblemene till sammen utgjør løsningen på det 

egentlige gitte problem.132  

Det första mikrotemat till detta makrotema är: Eksempel på problemløsningsopplegg. Här får 

eleverna med hjälp av en uppslagsbok lösa ett problem 

Problem: Bruk disse opplysningen til å bestemme myntens alder133  

Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Eksempel på  problemorienterte undervisningsopplegg. 

Här ges eleverna samma problem men med fler följdfrågor.134  

a) Hvor mange døgn (av vår lengde) er et islamittisk år? b) Hvor stor brøkdel er et islamittisk år? 

c) Hvor mange år etter vår lengde er 1288 islamittiske år? d) I hvilket år ble myntet laget? 

Makrotemat problemorienterte undervisningsopplegg kan ses som ett sammanfattande makrotema för 

hela artikeln eftersom detta är vad hela texten syftar till att belysa. 

Johanssons artikel (1985) ”Problemlösning hos unga elever” 

                                                
130 Ibid., s. 16. 
131 Ibid., s. 16. 
132 Ibid., s. 16. 
133 Ibid., s. 17. 
134 Ibid., s. 17. 



48 

 

Ett makrotema i denna artikel är: Problemlösningens historia där artikelförfattaren pekar på att 

problemlösning inte är någon ny företeelse. 

Som exempel kan nämnas att när Fritz Wigforss på 1930-talet utarbetade diagnosinstrument och 

standardprov för folkskolans matematikundervisning, ansåg han att problemlösningstestet var det 

viktigaste.135 

Det första mikrotemat till detta makrotema är: Problemlösning i skolan 

Problemlösningsarbetet har i skolan, nästan uteslutande, utgått från problemställningar, givna i 

form av textuppgifter i våra läroböcker.136  

Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Vardagsmatematikens konsekvenser.  

Men när vårt samhälle under 50- och 60-talen blev allt mer komplicerat hängde skolmatematikens 

innehåll inte alls med. Det ställdes allt större krav på olika vardagskunskaper i matematik, samtidigt 

som allt fler elever gick allt längre i skolan.137  

Det tredje mikrotemat till detta makrotema är: Back to basic.  

Under början av 70-talet startade i USA den s k ”back to basic-vågen”. Den var en reaktion mot 

”den nya matematiken” och bl a ett resultat av upprepade utvärdering och analys av elevernas 

sämre räknefärdigheter,138  

Det fjärde mikrotemat till detta makrotema är: Problemsolving. Detta skildras med att tidigare 

satsningar på basfärdigheter övergick i en kraftig satsning på problemsolving. När NCTM139 

publicerade 1980 sin ”Agenda for action” skrev de att:   

Problem-solving must be the focus of the school-mathematics in the 1980s140 

 Det femte mikrotemat till detta makrotema är: Matematikdidaktisk forskning.  

Satsningen på ”problemsolving” i USA kom att i hög grad gälla det vi i Sverige idag brukar kalla 

matematikdidaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete. En lång rad forskningsprojekt med 

inriktning mot problemlösning startade i slutet av 70-talet.141  

 

Det andra makrotemat utgörs av: Barns kunnande. Detta tema lyfter fram forskning som utgår 

från barns kunskaper. 

Och till skillnad från tidigare forskning om problemlösning som ofta utgått från kluriga, fristående 

uppgifter, typ ”Towers of Hanoi” (och där man försökt studera den ”rena” 

                                                
135 Johansson (1985), s. 38. 
136 Johansson (1985), s. 38. 
137 Ibid., s. 38. 
138 Ibid., s. 38. 
139 National Council of Teachers of Mathematics 
140 Ibid., s. 38. 
141 Ibid., s. 38. 
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problemlösningsförmågan), har man studerat hur elever tänker när de löser uppgifter som finns 

(eller borde finnas) i våra vanliga läromedel.142  

Det första mikrotemat till detta makrotema är: Förbättrad matematikundervisning. Detta belyser 

hur forskning om matematikämnets innehåll kan användas för att förbättra 

matematikundervisningen. 

De viktigaste resultaten från Carpenter och hans medarbetare visar, att barnen i huvudsak 

använder sig av tre kvalitativt skilda förfaringssätt, när de löser additions- och 

subtraktionsproblem.143  

Det andra mikrotemat till detta makrotema är: Barns tankeutveckling. Detta utgörs av ett diagram 

byggd på forskning av Carpenter & Moser som lett till kunskap om hur barns tänkande 

förändrats över tid samt förklaringar till detta. 

Det kanske mest intressanta är att man också studerat hur elevernas tänkande förändrats med 

tiden. Innan eleverna har fått formell undervisning i matematik (eleverna börjar åk 1 ett år tidigare 

än i Sverige) kan hela 80 % lösa ett problem som kräver en addition av typen 6 + 8 = 14.144 

Det tredje mikrotemat till detta makrotema är: Genombrott i forskningen. Artikelförfattaren pekar på 

betydelsen ”kartor” över barns tankeinnehåll. 

Det är min förhoppning att dessa kartor skall kunna användas som verktyg i samtalen mellan lärare 

och elever. Kartorna gör det möjligt att förstå och utnyttja det barn redan kan.145  

För att hitta ett makrotema som sammanfattar denna artikel har jag valt problemlösningens 

genombrott därför att dels så talar artikeln om ett historiskt genombrott för problemlösning och 

dels om ett genombrott i forskningen om barns problemlösningsförmåga. 

Nämnaren 1974-79 

Detta avsnitt utgörs av temaanalysens resultat av tre utvalda artiklar från tidskriften Nämnaren. 

Redovisningen av resultatet sker på samma sätt som ovanstående kapitel.  

Kilborn (1977) ”PUMP-projektet i tillämpning” 

Makrotemat för denna artikel är projektresultat i praktiken som utgörs av artikelförfattarens 

redogörelse om och analys av hur ett projektresultat i omsätts i praktisk tillämpning. 

Det har nu gått ett år sedan PUMP-projektet lades ned. Under den tiden har jag haft möjligheter 

att på olika sätt pröva några av projektets idéer, bl.a. i min egen undervisning146  

                                                
142 Ibid., s. 38. 
143 Ibid., s. 39. 
144 Ibid., s. 40. 
145 Ibid., s. 40. 
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Det första mikrotemat för detta makrotema är: Projektets idéer. 

Jag ska i den här artikeln man med hjälp av ”Aritmetikdiagnoser” och ”Träna räkning” (Liber) kan 

göra individuellt anpassade studieplaner.147 

Det andra mikrotemat för detta makrotema är: Matematikundervisningens problem.  

Det grundläggande problemet i dagens matematikundervisning är att alltför många barn har 

bristande räknefärdigheter i subtraktion och multiplikation (se PUMP-rapport nr 11).148  

Det tredje mikrotemat för detta makrotema är: Basfärdighetshandledningens problem. 

 ”I de flesta läromedel blir det knappt några uppgifter kvar över huvud taget för de 15 % lägst 

presterande eleverna.”,149 

 Det fjärde mikrotemat för detta makrotema är: Matematikundervisningens förutsättningar. Här 

redovisar artikelförfattaren bakgrunden och förutsättningarna för matematikundervisningen. 

För att ge viss bakgrund till arbetet bör jag nämna att det är fråga om Göteborgs största 

rektorsområde, ett ytterområde med hög invandrartäthet, många tomma lägenheter m.fl. kriterier 

på en arbetsam miljö.150  

Det femte mikrotemat för detta makrotema är: Strategier för matematikundervisningen  

Den strategi vi valde i de flesta årskurser var att utgå från det läromedel vi redan hade och att 

sedan komplettera det med hjälp av bl.a. stenciler och ”träna räkning”.151  

Det sjätte mikrotemat för detta makrotema är: Uppgiftsklassificering. 

Jag började arbetet med att gå igenom alla de läromedel som användes inom rektorsområdet. I 

princip klassificerades varje uppgift enligt PUMP:s modell.152  

Det sjunde mikrotemat för detta makrotema är: Detaljplanering. Här följer en beskrivning av 

hur detaljplaneringen ska gå till samt exempel på hur diagnostisering ska gå till. 

Nu följde en detaljplanering som bestod av att vi i varje årskurs samlades till återkommande 

konferenser där vi bestämde hur en enkel diagnostisering skulle gå till…153 

Det åttonde mikrotemat för detta makrotema är: Projektets begränsningar. 

                                                                                                                                                   
146 Kilborn (1977), s. 9. 
147 Ibid., s. 9. 
148 Ibid., s. 9. 
149 Ibid., s. 9. 
150 Ibid., s. 10. 
151 Ibid., s. 10. 
152 Ibid., s. 11ff.. 
153 Ibid., s. 11ff.. 
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Om vi i en SIA-skola ska kunna komma i närheten av de mål som ställs bl.a. i form av 

basfärdigheter, så måste en planering av den här typen ske inom varje kommun och 

rektorsområde.”154  

Hela denna artikel handlar om PUMP-projektet idéer satt i praktisk tillämpning, därför 

sammanfattar makrotemat projektresultat i praktiken mycket väl innehållet i denna artikeln. 

Axelsson (1977) ”Verklighetsnära matematik på GRH (Projekt Ma H3)” 

makrotemat för denna artikel är: Matematik på olika sätt.  

Vår huvudmålsättning har varit att försöka finna olika åtgärder för att öka elevernas motivation för 

matematikundervisningen. Vår strävan har därför varit att arbeta fram ett material, som ger 

omväxling och aktivering, samt att anknyta till verkligheten…155  

Det första mikrotemat för detta makrotema är: De fyra räknesätten. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att vi utnyttjat kataloger i ganska stor utsträckning och att en del 

uppgifter kräver en aktiv handling av eleverna, t ex mätövningar.156  

Det andra mikrotemat för detta makrotema är: Procenträkning.  

Eftersom procenträkning är ett viktigt moment, och då vi anser oss veta att många elever ej klarar 

av att lösa enkla procentproblem efter åk 9, har vi lagt ner en del resonemang på det här 

avsnittet.157 

Det tredje mikrotemat för detta makrotema är: Symboler.  

När det gäller arbetet med algebramomentet är det självklart väldigt betydelsefullt att eleverna kan 

uppfatta bokstäver som symboler för tal.158  

Det fjärde mikrotemat för detta makrotema är: Likformig avbildning. Där artikelförfattaren 

beskriver samt ger bildexempel ambitionen med att arbeta med verkliga föremål. 

Vår ambition vid utarbetande av det här häftet har varit att eleverna skall få arbeta med riktiga 

föremål i så stor utsträckning som möjligt..159  

Denna artikels makrotema matematik på olika sätt utgör också vad texten handlar om. Det kan 

därför vara ett sammanfattande makrotema för hela artikeln. 

Hedrén (1977) ”Behovet av matematikkunskaper i vardagslivet” 

                                                
154 Ibid., s. 13. 
155 Axelsson (1977), s. 31. 
156 Ibid., s. 31 
157 Ibid., s. 31. 
158 Ibid., s. 31. 
159 Ibid., s. 31ff. 
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Makrotemat för denna artikel är: Undersökning av vardagsmatematik.  

Vi intervjuade 30 vuxna utan högskoleutbildning. Urvalet skedde inte slumpmässigt men vi tror 

ändå att de svar vi fick ger en god uppfattning om kunskapsbehovet.160  

Det första mikrotemat för detta makrotema är: undersökningens tillvägagångssätt  

Innan vi startade funderade vi över vilka vardagssituationer som kan förväntas kräva kunskaper i 

matematik. Vi konstruerade sedan intervjuformulär med fasta frågor och svarsalternativ enligt 

mallar.161  

Det andra mikrotemat för detta makrotema är: Intervjufrågor.  

Hur ofta använder du matematik när du gör inköp i snabbköpet?162  

Det tredje mikrotemat för detta makrotema är: Intervjumetodens begränsningar. 

Vi är givetvis starkt medvetna om de fel och brister som vidlåder en undersökning av detta slag.163 

Det fjärde mikrotemat för detta makrotema är: Intervjuresultat.  

Följande moment användes något mindre ofta: procent, enheter och enhetsbyten, geometri och 

statistik.164  

Det femte mikrotemat för detta makrotema är: Analys av resultat. Här pekar artikelförfattaren 

på den bakomliggande orsaken till undersökningen som är att pröva idéer inför ARK-gruppens165 

fortsatta arbete 

När räknedosan införs allmänt i skolan torde det vara mycket betydelsefullt att veta vilka moment i 

matematiken som vi har behov av såväl med som utan omedelbar tillgång till räknedosa…166 

Makrotemat undersökning av vardagsmatematik i denna artikel sammanfattar mycket väl artikelns 

innehåll. 

 

                                                
160 Hedrén (1977), s. 16. 
161 Ibid., s. 16. 
162 Ibid., s. 17. 
163 Ibid., s. 17. 
164 Ibid., s. 18. 
165 Gruppen för undersökning av räknedosans användningsområden och konsekvenser. 
166 Ibid., s. 19. 


