
Integrerat lärande i cykler av aktivitet, 
debriefing och uppföljning

Undervisningen för varje matematiktema följer en 
cykel av föreläsning, hemarbete, gruppövning, 
enskild problemlösning respektive efterläsning, 
som inkluderar utmanande problemlösning i 
grupp. Ordningen på teman är valda så att varje ny 
cykel bygger såväl begrepps- som kompetensmäs-
sigt vidare på den tidigare. Lärandeaktiviteterna 
kan representeras av en spiral där tidigare erfar-
enheter ämnar lyfta studenten till en ny nivå.

Konstruktiv länkning från syfte till 
examination 

Kursens tre examinationsmoment - studi-
etekniksexaminationen, problemlösningsexamina-
tionen och tentamen - återkopplar på ett tydligt 
sätt till kursens syfte liksom dess olika lärandep-
erspektiv. Under examinationerna prövas och 
övas det matematiska innehållet samt stu-
denters personliga förmågor gällande exempel-
vis hypotestolkning och -prövning, uthållighet, 
kreativt- och kritiskt tänkande, tolkning av prob-
lemformulering, mod, självförtroende, självkänne-
dom, planering av tid och resurser samt olika 
grupparbetsprocesser som att anta olika roller, 
lyssna aktivt, vara tydlig i kommunikationen och 
förhandla. 

Trygghet och en stark övertygelse 
om att studenter kan

Vi tror inte att det finns några genvägar 
till utveckling av centrala kompetenser 
för en blivande civilingenjör. Det krävs 
engagemang och hårt arbete. Det är 
inte ovanligt att studenter som är ovana 
vid att utmanas i kreativ problemlösning 
inledningsvis upplever stor osäkerhet 
och stress över situationen i kursen. För 
att kunna hjälpa studenterna i deras 
bearbetning av dessa känslor gör vi vårt 
yttersta för att skapa en trygg lärande-
miljö för studenterna. Åsikter och 
frågor som blottar studenters 
förståelse likväl som missuppfattnin-
gar betraktas som tillgångar under 
kursens gång. Vi försöker också förm-
edla vår övertygelse om att alla stu-
denter, med rätt lärandemöjligheter 
och förhållningssätt, kan lära högre 
matematiska kompetenser.

Syftet med kursen Matematisk problem-
lösning är att genom utmanande problem-
lösning få studenter att träna på generella 
arbets- och förhållningssätt som är hållbara och 
värdefulla för fortsatta (matematik)studier. 
Genom övnings- och examinationsuppgifter 
som kräver kreativa matematiska resone-
mang tvingas studenter att fokusera på de 
matematiska komponenternas grunder vilket 
möjliggör utveckling av högre matematiska 
kompetenser.* Vidare skapar kursupplägget 
förutsättningar för utveckling av personliga 
och professionella förmågor* väsentliga för 
lärande i tillämpningsämnen och utövande av 
framtida yrkesroll.

Tre centrala perspektiv

Undervisningen tar upp utvalda 
matematiska innehåll, men lika viktigt 
är övningen i hur ett fruktbart lärande 
i matematik kan ske. I kursen växlar vi 

därför ständigt mellan tre olika pers-
pektiv – lärande om matematisk prob-

lemlösning och matematik; lärande i matema-
tisk problemlösning samt reflektion över det 
matematiska arbete och de känslomässiga 
utmaningar som vaknar till liv i situationer som 
inledningsvis kan uppfattas vara utom kontroll. 
Balansen mellan dessa perspektiv är nödvän-
dig för studentens utveckling av såväl ämne-
skunskaper som personliga förmågor. 
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