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Inledning 
 
Redan de gamla grekerna, t.ex. filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.), ansåg att problemlösning 
var ett mål att sträva efter i dåtidens skola (Stensmo, 2000). Även i dagens grundskola skall 
man sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 
kunskaper för att  

– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
– reflektera över erfarenheter och 
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.  
(Skolverket, 1994a, s. 12) 

samt ansvara för att varje elev behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan 
tillämpa det i vardagslivet. Detsamma gäller för gymnasieskolan (Skolverket, 1994b, s. 9). 
Således en uttalad strävan att förkovra elevens problemlösningsförmåga.  
 
Likväl uppfattas problemlösning av många av dagens elever som en svårighet att övervinna 
genom att försöka lära sig utantill. Eleverna vill ”kompensera bristen på förståelse genom att 
memorera regler och procedurer” (Bergsten m.fl., 1997, s. 51) och genom att försöka lära sig 
modeller och mönster (Malmer, 1990). ”Visa mig alla formler och hur man gör. Då behöver 
jag inte förstå!”. Detta synsätt kan betecknas som en algoritmisk inställning till lärande och 
har egentligen mycket lite med problemlösning att göra. Man sätter sin tillit till att upprepning 
av recept ger lika gott resultat oavsett problemställning, samt att hjälpmedel såsom 
miniräknare, datorer och formelsamlingar genom magisk kraft kommer att lösa problemet åt 
dem. Ett annat beteende som förekommer i samband med problemlösning är ”lotsning”, där 
elever genomskådar hur en uppgift är konstruerad för att hitta på ett svar utan att förstå 
problemets riktiga innehåll. (Löwing & Kilborn, 2002).  
 
Curcio (1987) ger en anekdot beträffande detta. 

One of my favorite anecdotes […] is a ”typical” quotation from a school child to his 
father: ”You see, daddy: I am very good in arithmetic at school. I can do addition, 
subtraction, multiplication, division, anything you like, very quickly and without 
mistakes. The trouble is, often I don’t know which of them to use.”  (Curcio, 1987, s. 
39) 

Curcio (1987) vill förebygga en algoritmisk inställning genom att införa en strategi för att 
förbättra problemlösningsförmågan hos elever. De bör snarare förstå ’varför det ska göras’ än 
’vad som ska göras’. Flera författare (t. ex. Curcio, 1987; Bergsten m.fl., 1997 och Hagland 
m.fl., 2005) har försökt betona vikten av att elever kan tolka problemet och använda sig av 
olika uttrycksformer. Användningen av olika uttrycksformer kan vara ett sätt att övervinna de 
svårigheter som elever upplever vid översättning av ett matematiskt problem från ett 
vardagligt språk till matematiskt symbolspråk. Andra författare (t.ex. Pólya, 1957; Malmer, 
1990 och 1999; Emanuelsson m. fl., 1991, 2000; Björk m. fl., 2000 och Sarrazy, 2003) lägger 
fram strategier för att underlätta elevers arbete med problemlösning. En av de mest kända 
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strategierna finns i den klassiska boken av Pólya (1957) ”Problemlösning – En handbok i 
rationellt tänkande”.  
 
Frågan är om teoretiska strategier för problemlösning är särskilt lättåtkomliga vare sig för 
lärare eller elever. Det bör finnas en enkel metod för att strukturera problemlösningens konst 
– en metod som alla elever kan ta till sig. Förr i tiden underströks konsten att ”teckna tal” som 
en fundamental förutsättning för att lyckas med att lösa problem av matematisk karaktär. 
Oavsett om det gällde rent matematiska uppgifter eller tillämpningar inom teknik eller 
naturvetenskap, ansågs tecknandet av uppgiften som ett nödvändigt steg för framgång. Det är 
inte säkert att gårdagens skolelever eller högskolestudenter instämde i detta, men då hade de 
inget annat val än att lyda och foga sig i sina lärares föreskrifter. 
 
I dagens skola tycks kravet på att formulera sig ha kommit på skam. Det gäller inte bara det 
obligatoriska skolsystemet utan även universitets- och högskoleutbildningar. Många tycks tro 
att det räcker med att producera ett någorlunda riktigt svar på en uppgift utan att egentligen 
beskriva vägen dit. Vissa tycker dessutom att ett felaktigt resonemang, eller ett resonemang 
med bristfälliga eller obefintliga motiveringar, kan anses vara acceptabelt så länge svaret är 
korrekt. Frågan är om en sådan inställning är rimlig. 
 
Tillämpningsämnen som stöder sig på matematiska resonemang, t.ex. naturvetenskapliga eller 
tekniska ämnen, är helt beroende av teoretisk förståelse för att kunna avancera i en 
kunskapsmässig progressionsordning. Den ena delen inom ett ämne bygger strikt på ett annat 
och svaga grundläggande kunskaper inom ett område leder således till misslyckande i det 
påföljande området. Alltför ofta beror den bristfälliga kunskapsgrunden på att eleven inte har 
gjort klart för sig vilka resonemang som leder till svaret på en fråga – huvudsaken tycks vara 
att svaret överensstämmer med facit. 
 
Att systematiskt teckna uppgiften är att metodiskt reda ut för sig själv vad uppgiften går ut på, 
vilka teoretiska resonemang man kan tillämpa, hur man kan tänkas lösa uppgiften grundat på 
dessa teoretiska resonemang, samt slutligen genomföra lösningen på ett tydligt sätt. En god 
idé är att tänka sig att någon annan skall kunna följa resonemanget utan några andra 
hjälpmedel än den beskrivning som eleven själv producerar. En ännu bättre idé är att utgå 
ifrån att läsaren själv skall kunna upprepa övningen utifrån den metodik som anges i 
beskrivningen. Oftast är detta ett krav för innehållet i vetenskapliga artiklar i 
tillämpningsämnena – d.v.s. de skall vara möjliga att upprepa. Så varför inte lära eleverna på 
ett tidigt stadium att förhålla sig till sina uppgifter på samma sätt? 
 
 
En god historia 
 
De flesta brukar fascineras av att få höra en god historia. Inget kan fånga ett litet barns 
uppmärksamhet som när någon berättar en saga. Med tindrande ögon sjunker barnet in i sagan 
och blir slutligen en del av den i sin egen fantasi. När sagan är över kommer uppmaningen 
”Igen!” eller ”En gång till!” från barnet som ett brev på posten. Och om berättaren då inte 
upprepar sagan ordagrant så kommer vass kritik att riktas från åhöraren. 
 
All pedagogisk verksamhet bygger på just denna effekt. Det gäller för pedagogen att fånga 
intresset genom att framställa sin kunskap i berättandets form på ett begripligt, metodiskt 
uppbyggt och trovärdigt sätt. Och kan man sedan ge hela konceptet en fascinerande 
klädedräkt så har den pedagogiska grundvalen att öppna lärandets port uppfyllts. 



 
Även kunskap av matematisk eller tillämpad karaktär kan beskrivas för elever på detta vis. 
Det är just den förmågan som kännetecknar en god lärare! Matematik och dess tillämpningar 
har fördelen att vara uppbyggd på ett logiskt sätt. Denna egenskap ger förutsättning för att 
presentera uppgiften som en god historia. 
 
 
Vad kännetecknar en god historia? 
 
Varje god historia är logiskt uppbyggd för att stegvis gripa läsarens intresse och engagera 
hennes fantasi. Man kan indela en god historia i fyra oundgängliga punkter: ingress, intrig, 
uppbyggnad av spänning och, slutligen, upplösning. Härutöver kan man tillägga ytterligare 
två punkter för att förgylla berättandet, nämligen prolog och epilog. 
 
Nu är det dags att koppla historieberättandet till hur man presenterar en lösning av en 
matematisk uppgift. Exakt samma resonemang kan förstås föras i alla matematiska 
tillämpningsämnen. Vi börjar med de nödvändiga ingredienserna i en god historia. 

 
Ingressen 

 
Ingressen består av en egen beskrivning av uppgiften utifrån problemtexten. Ofta kan det vara 
en ganska inlindad uppgift – en uppgift där själva kärnfrågan och dess ingående data är 
bortblandade i ovidkommande, eller mindre viktiga, sakuppgifter. Sådana beskrivningar är 
inte alls ovanliga i en ingenjörs vardag, i synnerhet i konsultativt arbete. En kund kan i 
allmänhet inte reda ut själva kärnfrågan utan ger alla kända fakta i en osorterad beskrivning. 
Det förväntas således av konsulten att själv kunna sortera fakta och utnyttja sådant som är 
väsentligt och avstå ifrån annat. I ingressen ingår alltså även en diskussion av vad i uppgiften 
som är relevant för lösningen. Irrelevant information förvillar, men man kan sällan utgå ifrån 
att en uppgift enbart innehåller sakfakta som är väsentliga för att lösa uppgiften. 
 

Intrigen 
 
Intrigen är att rannsaka informationen som har extraherats i ingressen. Häri ingår att tillämpa 
de teorier - matematiska teorier om uppgiften är en rent matematisk uppgift eller 
tillämpningsämnets teorier och dess underliggande matematik om uppgiften är av tillämpad 
karaktär. Intrigen innehåller också den teoretiska/matematiska lösningen med alla antaganden, 
påståenden och uppställningar. 
 
 

Uppbyggnad av spänningen 
 
För att spänningen skall stiga, i förhoppning att snart kunna se ett resultat av den föregående 
tankemödan, övergår berättelsen nu i att utnyttja givna data. Möjligen måste ytterligare data 
hämtas, dock inte från problemtexten utan från allmänna källor såsom tabellverk, handböcker, 
eller andra allmänt tillgängliga källor. Numeriska värden bearbetas alltså enligt den teoretiska 
plan som framkommit i intrigen. Här finns naturligtvis många möjligheter till misstag, vilket 
får anses vara en del av spänningsförhöjningen. Att bearbeta numeriska data kan också 
omfatta tekniska hjälpmedel, såsom miniräknare eller dator. Resultatet blir aldrig bättre än det 
sätt på vilket relevanta data inmatas. Att här försöka undvika slarv är en utmaning som många 



uppskattar. Strävan efter att kunna ta en korrekt väg genom numerisk processning är ett bra 
sätt att öka spänningen i denna goda historia. 
 

Upplösningen 
 
Nu kommer slutklämmen – själva upplösningen på historien. Svaret på gåtan presenteras och 
tydliggörs. Här gäller det inte bara att komma till slut i de numeriska beräkningarna, utan även 
att ge läsaren information om vad som verkligen är svaret. Man bör då med eftertryck betona 
vad som är svaret genom att upprepa vad frågeställningen var. Utan denna slutkläm tappar 
historien i värde och mynnar ut i ett töcken. Läsaren skall inte behöva bläddra tillbaka för att 
dra sig till minnes vad frågan gällde. 
 
Nu är historien i princip berättad! Men en kvalitetsförhöjande åtgärd, som inte kostar särskilt 
mycket möda, är att även lägga till två ytterligare steg, nämligen prolog och epilog. Det 
viktigaste av dessa steg är epilogen. 
 

Epilog 
 
Epilogen är en ren kontrollfunktion. Nu bör rimligheten av svaret kontrolleras. Om man i en 
naturvetenskaplig uppgift skall beräkna storleken av en bakterie så kan svaret knappast 
motsvara avståndet mellan jorden och solen. Utan denna rimlighetsbedömning riskerar man 
att ha begått något misstag som man själv, som historieberättare, aldrig upptäcker, men som 
väcker löje hos läsaren. Kontroll av rimligheten i svaret är en ganska enkel åtgärd som elever 
sällan förstår värdet av, eller åtminstone utnyttjar ganska sparsamt. I epilogen bör man även 
säkerställa att svaret verkligen återger frågeställningen och om allting beaktats som bör 
beaktas. En återblick som ger tillfälle till eftertanke. 
 

Prolog 
 
En prolog skall naturligtvis komma först i historieberättandet. Här återges uppgiften 
ordagrant. Inte nog med att historien således blir komplett och fristående från andra texter, 
prologen skall också vara till hjälp för att i ingressen tolka frågeställningen och göra en egen 
beskrivning av uppgiften utifrån problemtexten. 
 
 
Sammanfattning 
 
Att ”teckna ett tal” eller, som man numera säger, att lösa en uppgift, är detsamma som att 
berätta en god historia. Läsaren eller åhöraren, om det är fråga om ett undervisningstillfälle 
där läraren går igenom en matematisk metodik eller motsvarande för ett tillämpningsämne, 
skall fångas och stegvis kunna fascineras av den logiska följd som är så njutbar i en god 
historia. I bästa fall sker historieberättandet i sex steg: 
 

• Prolog: Återge uppgiften ordagrant 
 

• Ingressen: Egen beskrivning av uppgiften, diskussion av vad i 
 uppgiften som är relevant för lösningen 

 
• Intrigen: Den matematiska lösningen med alla antaganden,  
 påståenden och uppställningar presenteras 



 
• Spänningen: Numeriska värden bearbetas enl. ovan 

 
• Upplösningen: Svaret på gåtan presenteras och tydliggörs 

 
• Epilog: Kontroll av rimlighet utförs, om svaret återger  
 frågeställningen, om allting beaktats som bör beaktas 
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