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Sammanfattning 
Det här arbetet tar upp vilken syn på problemlösning som arbetssätt som lärare i de tidigare 
skolåren har ute på skolorna. Arbetet behandlar även hur och i vilken utsträckning 
problemlösning används i lärarnas undervisning. Metoden som används i arbetet är en i 
huvudsak kvalitativ intervju med sju lärare från lika många skolor. I vissa fall har även 
observation och kompletterande samtal använts. Undersökningen visar att både lärare och 
forskare är tämligen överens om vad ett problem är, de menar bland annat att ett problem ska 
vara en utmaning och kräva en ansträngning av eleven. De är även överens om att om en 
uppgift skall klassas som ett problem så får inte eleven på förhand ha en given metod för att 
lösa uppgiften. Undersökningen kommer fram till att samtalet ses av lärarna som en viktig del 
av problemlösningen och eleverna får därför arbeta mycket i par eller grupp när de jobbar 
med problemlösning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: rika problem, laborativt material, öppna uppgifter, benämnda tal 
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Inledning 
Under vår skoltid har vi under matematikundervisningen mestadels arbetat enskilt med 

läroboken. Enligt vårt sätt att se på det hela så har dock inte mycket förändrats när det gäller 

den biten sedan vi gick i skolan, barn sitter fortfarande och löser uppgifter i en matematikbok. 

Detta finner vi också stöd i Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009) av grundskolan där 

det går att läsa att läroboken i stor utsträckning styr matematikundervisningen. De skriver 

vidare att konsekvensen blir bland annat att eleverna inte får speciellt mycket träning i 

problemlösning och de får inte heller någon stor chans att träna upp sitt matematiska 

tänkande. Att barnen får lite träning i problemlösning menar även Ottoson (2007) som har 

undersökt hur mycket problemlösning som det finns i läroböcker i matematik på högstadiet. 

Han kommer fram till att endast omkring 10% av uppgifterna i matematikböckerna som han 

undersöker består av problemlösningsuppgifter. Det får stöd även i Nilssons (2006) 

examensarbete där hon undersökt matematikuppgifter, där hon kommit fram till att 79% av 

uppgifterna i en matematikbok för år 4 består av uppgifter där eleverna kan kopiera färdiga 

lösningsstrategier. Dessa uppgifter kräver följaktligen ingen ”relevant matematisk förståelse 

av eleven” (Nilsson, 2006, s.9). Undersökningen är i och för sig inte inriktad på 

problemlösning men vi kan åtminstone konstatera att det inte är mer än 21% 

problemlösningsuppgifter i läroboken. Därför vill vi bland annat ta reda på hur mycket lärarna 

anser sig använda sig av problemlösning i deras undervisning. Vi anser att det är olyckligt det 

som Skolinspektionen skriver om, att eleverna fortfarande får sitta med läroboken utan någon 

större chans till att använda sitt eget tänkande i matematiken, vilket vi anser att de får träna på 

i problemlösning. Vi vet av egen erfarenhet hur oinspirerande det kan vara att traggla med 

läroboken och det kan i sin tur hämma den matematiska utvecklingen. Efter att ha läst 

Skolinspektionens och Ottosons texter så känns det angeläget att undersöka hur lärarna ser på 

problemlösning i deras matematikundervisning. Även om vår undersökning inte ser likadan ut 

som Skolinspektionens så anser vi att det är intressant att se om vi kommer att komma fram 

till samma slutsats, att problemlösning inte används i så stor utsträckning. 

 

Kursplanerna i dag tar upp problemlösning som ett viktigt inslag i undervisningen, vilket även 

Taflin (2003) tar upp i följande citat ”Problemlösning kan beskrivas som ett sätt att lära, 

detta synsätt finner vi i de nu gällande kursplanerna” (Taflin, 2003, s.13). I citatet kan vi se 

att dagens kursplaner inriktar sig på problemlösning som metod vilket vi väljer att fokusera på 

i vår undersökning. Vi vill göra vår undersökning om lärarnas syn på problemlösning som 
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arbetssätt och undersöka hur lärarna använder sig av problemlösning om det är som 

Skolinspektionen skriver eller om våra informanter lägger större vikt på problemlösning och 

använder det i större utsträckning. Vi väljer att i vår undersökning fokusera mot lärare i år 1-3 

eftersom vi vill avgränsa oss och vi har även störst erfarenhet av att jobba med de yngre 

barnen men även för att vi i vårt kommande yrkesliv kommer att jobba med dessa åldrar. Vi 

kommer i arbetet att använda oss kursplanen för år tre som bland annat innehåller följande 

citat. 

 

Målen för år 3: 

”Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att 

kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och 

räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet.” (Skolverket, 

2009, s. 6) 

 

Vi anser att problemlösning är ett aktuellt ämne att titta på inte minst eftersom det står i 

kursplanen att läraren ska ge eleverna sådana uppgifter som stod i det nyss nämnda citatet. I 

och med att vi vill förbereda oss inför vår kommande yrkesroll där problemlösning kommer 

vara en del av vår vardag, så anser vi att det är intressant att titta på detta ämne men även för 

att få inspiration i hur vi kan jobba med problemlösning. Vi anser även att problemlösning 

kan vara motiverande för många elever, nu återstår det och se om lärarna är av samma 

uppfattning.   

 

Centrala begrepp 

Laborativt material = Ett material som eleverna får arbeta och laborera med. Till exempel 

plockmaterial. 

Traditionell undervisning = Kort genomgång, sedan enskilt arbete med rutinuppgifter. 

Vardagsnära problem = Uppgifter som anknyter till barnens vardagsliv.  

Elevnära uppgifter = Uppgifter som knyter an till barnens intresse och erfarenheter.  

Benämnda tal = Textuppgifter som har en inövad räknestrategi. 

Öppna uppgifter = Uppgifter utan givet svar. 

Matematikverkstad = Ett rum där det finns mycket laborativt material. 

 

 6



Av: Patrik Sandström och Martin Renström 
Examensarbete ht-09 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en bild av lärarnas syn på problemlösning. Dessutom 

vill vi fördjupa vår kunskap om hur problemlösning används som pedagogisk metod av 

lärarna, samt att ta reda på hur lärarna anser att de går till väga när deras tankar om 

problemlösning som metod ska överföras till den pedagogiska praktiken. 

 

Vi har valt att fokusera oss på följande frågeställningar: 

1. Vilken uppfattning säger sig lärarna ha om problemlösning som ett arbetssätt i 

undervisningen? 

2. Hur och i vilken utsträckning anser lärarna att problemlösning används som ett 

arbetssätt i deras undervisning? 

3. Hur anser lärarna att de omsätter sina tankar och uppfattningar om 

problemlösning till undervisningen?  

 

Den första forskningsfrågan utgör grunden för de två andra forskningsfrågorna. Detta sker på 

följande sätt: lärarnas uppfattningar om problemlösning (fråga 1) omsätts av läraren (fråga 3) 

och ger sig till uttryck i deras undervisning (fråga 2).  

 

Litteraturgenomgång 
Innan vi börjar redogöra för vad lärarna har uppgivit om deras syn på problemlösning, så 

tänkte vi börja med att presentera den syn på problemlösning som litteratur inom området tar 

upp. I en senare del i arbetet kommer vi även att koppla ihop litteraturens bild av 

problemlösning och lärarnas uppfattning om vad som är problemlösning för dem. 

 

Definitioner 
Vi tänkte börja med att presentera hur Nationalencyklopedin definierar begreppet problem.  

Problem = svårighet som det krävs ansträngning att komma till rätta med; uppgift som kräver 

tankearbete och analytisk förmåga (http://www.ne.se/problem, 091209).  

 

I denna definition ser vi tydligt att det krävs en utmaning där den som skall lösa uppgiften inte 

finner någon självklar lösning på problemet. Det krävs också en förmåga att reflektera över 

möjliga lösningar för att komma fram till rätt svar. Men denna definition av problem är inte 
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tillräcklig anser vi för att förklara vilka sorters uppgifter som klassas som problem och för 

vem som det blir ett problem, därför har vi även undersökt vad forskare inom ämnet har 

kommit fram till för att se om deras definition av begreppet problemlösning kan ge oss en 

tydligare bild av vad det egentligen kan handla om.     

   

Problem kan även beskrivas som Taflin (2007) gör i sin avhandling. För henne så krävs det 

för att en matematikuppgift ska få kallas problem att eleven måste ha en lust och en vilja att 

lösa uppgiften utan att eleven på förhand vet hur uppgiften skall räknas ut. Dessutom menar 

hon att det krävs att eleven anstränger sig för att komma fram till en lösning på en uppgift för 

att denna ska klassas som ett problem. Detta överensstämmer med NE:s definition av vad 

begreppet problem står för, alltså att problemet måste innebära en ansträngning från elevens 

sida för att lösa dem. Taflin (2007) fortsätter i sin avhandling med att hävda att eleverna måste 

förstå den problemlösande processen när de ska lösa ett problem där de inte i förväg vet hur 

de ska lösa uppgiften. 

  

Berglunds (2005) definition av problem är att:  

… ett problem är något man inte tidigare stött på och som man därför inte kan lösa med 

vanliga standardmetoder. Det är just detta som är speciellt med verkliga matematiska 

problem: de är problem som du inte kan lösa på samma sätt som du löser övningar i din 

mattebok. (s.6) 

 

Här menar Berglund att problem är något som du inte kan använda med dina ”vanliga” sätt att 

lösa uppgifter på utan vi tvingas hitta nya lösningsstrategier. Liknande tanke finner vi hos 

Grevholm (1991) som menar att problemuppgifter i matematik är uppgifter där eleverna 

behöver tänka till och använda sina matematikkunskaper och där de inte direkt kan se på 

vilket sätt de ska lösa uppgiften. Denna definition som Grevholm har påminner ganska 

mycket om vad de övriga forskarna i vår undersökning är inne på. Hon menar också att det 

krävs en rejäl tankemässig utmaning för att en uppgift skall kallas för problem. Grevholm 

menar vidare att det ofta pratas om vikten av att problemen handlar om vardagliga saker, men 

detta säger hon att det inte riktigt är nödvändigt, en uppgift kan anses var ett problem även om 

det har ett annat innehåll, så länge det innebär en rejäl tankemässig utmaning för 

problemlösaren. Hon menar vidare att viljan att lyckas driver oss framåt och när vi har löst ett 

problem så kan vi känna att vi har lyckats.   
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Ann Ahlberg (1992) väljer att beskriva problemlösning genom att de problem som kräver en 

utmaning för en elev kan för en annan elev innebära en rutinuppgift och det som är ett svårt 

problem idag kan imorgon vara betydligt lättare. Det är alltså förhållandet mellan eleven och 

problemet som bestämmer om uppgiften ska klassas som ett problem eller inte. Ahlbergs 

(1998) definition av problemlösning lyder på följande sätt: ”Problemlösning är uppgifter där 

det inte är uppenbart för barnet hur de ska gå tillväga. De kan inte lösas på rutin.”(Ahlberg, 

1998, s.78) I hennes avhandling så tar Ahlberg (1992) även upp att problem är tal där eleverna 

inte har en tydlig strategi för hur de ska lösa uppgiften. Även Lester är inne på det spåret när 

han skriver sin definition som är att ”… individen ska vilja finna en lösning och vilja 

anstränga sig samt inte ha en given metod.” (Taflin 2007, s.37). 

 

I forskningen om problemlösning i matematik så nämns ibland ett begrepp som kallas för rika 

problem. Forskarnas olika definitioner av problem har Taflin (2003) sammanställt och utifrån 

vad hon sett i forskningslitteratur skapat punkter som samtliga måste finnas med för att ett 

problem ska kallas för ett rikt problem. Det skall dock sägas att alla forskare som hon studerat 

inte benämner det just rika problem utan det är Taflin (2003) som har kategoriserat det 

forskarna skriver och då kommit fram till de sju kriterierna. Dessa punkter är: 

 

Rika problem: 

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer. 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, 

en diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer. 

6. Problemet ska fungera som brobyggare. 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem.” 

(Taflin, 2003, s.3)  

 

Taflin (2002) skriver att benämnda tal kan vara en del av problemlösningen i matematiken när 

den blir elevnära, men problemlösning kan även innebära att elever löser uppgifter som kräver 

att de tänker till ordentligt. På vilket sätt eleverna möter problemet och vad de har för 

strategier för att lösa det avgör om det är problemlösning de håller på med eller inte (Taflin, 

2002). Per Berggren (1998) nämner angående benämnda tal att det inte är tillräckligt att 
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enbart ge eleverna sådana uppgifter eftersom många elever kan då få stora problem, och 

särskilt de som har svårt för att läsa många tal och försöka förstå dem. Risken finns att när 

barnen är svaga läsare är att de hamnar på efterkälken eller helt enkelt slutar lösa uppgifterna 

för det blir krävande för dem. 

 

När vi nu har presenterat författarnas syn på vad problemlösning är för något så ser vi att 

många av deras tankar kommer igen hos varandra och att många tankar ryms i Taflins punkter 

för rika problem som vi presenterade tidigare. En återkommande tanke som alla inte säger 

rakt ut lika tydligt som Ahlberg gör, är att det är inte uppgiften i sig som avgör om det är 

problem eller inte, utan att det beror på vad eleverna kan som är avgörande för om uppgiften 

ska bli en utmaning eller inte och därmed kunna klassas som ett problem. Även NE:s tanke att 

problem ska vara en utmaning och kräva en ansträngning känns igen hos flera av de nämnda 

författarna. 

 

Vi har i denna litteraturgenomgång beskrivit många olika definitioner av problembegreppet. 

Vi har dock valt att använda oss av Lesters definition när vi skriver om problemlösning i 

arbetet. Denna definition lyder som följer "… individen ska vilja finna en lösning och vilja 

anstränga sig samt inte ha en given metod." (Taflin 2007, s.37) Vi har valt denna definition 

för att den överensstämmer med de tankar vi har om vad problemlösning är och vi anser oss 

se att många av de andra forskarnas tankar ryms i denna definition. 

 

Fördelar och nackdelar 
Taflin (2007) skriver att fördelar med problemlösning är att det kan utmana eleverna samt ge 

tillfällen till grupparbeten. Både Taflin (2007) och Ahlberg (1991) skriver att problemlösning 

kan underlätta för barnen att se kopplingen mellan matematiken och barnens vardag.  

Taflin (2003) menar att en viktig del av problemlösning är att när eleverna får arbeta med 

problemlösning så får de också verktyg till att klara av problem i andra situationer. Det är 

även viktigt för barnen att de kan avgöra vad som är onödig information i uppgiften. Hon 

menar även att det matematiska samtalet är väsentligt när barnen ska arbeta med 

problemlösning. Eleverna bör få diskutera matematiska begrepp, för att de ska utveckla sina 

matematikkunskaper och för att undervisningen ska bli bättre. Berggren (2002) menar att om 

elever ska bli duktiga på matematik så krävs det att de har mött både kreativa 

problemlösningsuppgifter och att de känner till olika metoder, olika matematiska termer, och 
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sätt att uttrycka sig för att lösa uppgifterna. Det gäller både för de elever som har hunnit långt 

i sin matematiska utveckling som behöver utmaningar och de elever som behöver mer hjälp. 

Skoogh och Johansson (1991) menar att syftet med att ge eleverna bra metoder när de arbetar 

med problemlösning är att utveckla elevernas förmåga och samtidigt utveckla barnens 

kreativitet. Wyndhamn (1991) skriver om vad han menar är viktigt att få med i 

problemlösningsundervisningen.   

 

”I en undervisningsverksamhet bör alltså inte en uppgift lösas – eller ett problem hanteras – 

enbart för sin egen skull utan dess funktion i inlärningsverksamheten bör även lyftas fram och 

påtalas. Det matematiska resonemanget sätts då in i vidare sammanhang” (Wyndhamn, 

1991, s.55). 

 

Det Wyndhamn (1991) skriver om i citatet är att de problem som används i 

matematikundervisningen måste ha ett bra syfte och vara väl genomtänkt så att det passar in i 

den ordinarie undervisningen. Malmer (2002) tar upp det som Wyndhamn (1991) skriver om, 

att det är viktigt att eleverna förstår nyttan av matematiken. Malmer (2002) tycker att många 

barn har en alldeles för ensidig syn på problemlösning. Det handlar för dem bara att få fram 

ett rätt svar, de har inte en tanke på de fördelar som matematiken har för deras kommande 

vuxenliv. Det är därför viktigt menar Malmer, att träna barnen på att förstå hur betydelsefullt 

det är med problemlösning, eftersom det är bra för att förbättra barnens förmåga att läsa och 

förstå en text och för att utveckla det logiska och det analytiska tänkandet hos barnen. 

Dessutom menar Malmer att problemlösning är ett utmärkt tillfälle att under dialog diskutera 

och motivera olika sätt att lösa problemen. Hon menar vidare att problemlösningen även är 

bra för att förstå matematikens användningsområden i andra ämnen och att barnen tränas på 

att kunna möta matematikproblem även i vardagen. Malmer framhåller betydelsen av att 

eleverna får formulera egna problem för att hon menar att eleverna ofta blir stimulerade och 

mer medvetna om språket om de själva får formulera frågorna. Hon anser också att 

räknehändelser bör vara vardagsnära för eleverna för att de ska känna igen sig. 

 

Många barn är duktiga problemlösare och de kan variera sina lösningsmetoder (Ahlberg, 

1998). När barn i 5-6 års åldern möter problem i sitt vardagsliv så kan de ofta komma fram till 

en god lösning, eleverna kan klara av att lösa matematiska problem men de är inte alltid 

bekant med det matematiska språket som kan ställa till med svårigheter för dem. Berggren 

(1998) är inne på samma spår men tillägger att när läraren ger eleverna öppna problem som 
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har fler än ett svar får alla barnen ett bra tillfälle till att lösa problemet på sitt eget vis och på 

den nivå där barnet befinner sig. 

 

Hur skall man arbeta med problemlösning 
Silver (1995) tar upp att eleverna bör i problemlösningssammanhang lösa problem som inte 

kan betraktas som standarduppgifter i matematikboken. Problemen ska istället formuleras på 

sådant sätt att barnen får tillfälle till att välja lösningsmetoder och samtidigt få möjlighet att 

jobba mer kreativt. Silver (1996) menar dessutom att problemlösning ska rikta sig mot att 

motivera barnen till att själva skapa egna problem för att motivera och engagera dem i 

undervisningen. Läraren bör enligt Silver dessutom rikta sin problemlösningsundervisning så 

att barnen tillägnar sig rimliga lösningsmetoder för uppgifterna. Vidare menar Silver (1996) 

att hur eleverna svarar på problemlösningsuppgifterna bör undersökas eftersom vi lärare vill 

se hur eleven närmar sig ett problem, för att läraren ska kunna lägga upp undervisningen så att 

eleverna kan finna flera olika strategier för att lösa uppgiften.  

 

I Mölleheds (2001) avhandling så är han kritisk till att många elever kopierar den metod som 

läraren presenterat. Möllehed menar att många elever använder sig av rutinliknande strategier 

utan att de ens försöker att reflektera över lösningsmetoder till att bäst lösa uppgifterna. 

Vidare menar han att:  

 

Istället vill man ge eleverna sådana problem som de inte tidigare mött, och där det från 

början inte finns någon färdig lösningsmetod, utan eleverna ska genom eget tankearbete 

själva leta sig fram till en lämplig metod att lösa problemet. Man vill alltså aktivera och 

stimulera elevernas självständiga tänkande och förhindra att de passivt följer invanda 

tankespår och inte reflekterar över sina resultat. (Möllehed, 2001, s.11).  

 

Silver (1995) har en liknande tanke som Möllehed när det gäller att ge eleverna nya uppgifter, 

i det fallet menar Silver att eleverna inte bör få typiska standarduppgifter från 

matematikboken. Berglund (2005) är inne på samma spår som de nyss nämnda författarna, att 

eleverna behöver få nya obekanta uppgifter. Han menar på samma sätt som Möllehed (2001) 

att eleverna bör få problem som skiljer sig från de uppgifter eleverna vanligen löser i 

traditionell matematikundervisning. 
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En rolig men samtidigt även tänkvärd liknelse gör Polya (1970) där han liknar problemlösning 

med simning i följande citat: ”Problemlösning är en praktisk verksamhet i likhet med till 

exempel simning. Vi förvärvar allt slags praktisk skicklighet genom att härma, imitera och 

därefter öva och praktisera.”(s.25) Det är därför viktigt att eleverna får träna på att använda 

sig av problemlösning så att de kan öva upp den skicklighet som Polya talar om. På samma 

sätt som Polya beskriver inlärningen av simning så menar Johansson (2002) att 

problemlösning måste få ta tid och läras in genom att eleverna får träna det flitigt för att de 

ska bli duktiga problemlösare. Han menar att eftersom problemlösning är så tidskrävande så 

väljer många lärare andra matematikuppgifter där det dessutom är lättare att mäta elevernas 

kunskaper.  

 

En annan person som skrivit mycket om problemlösning är Ahlberg (1991). Hon nämner att 

problemlösning i skolan bör vara riktad mot problem som barnen kan stöta på i deras vardag. 

Matematiken måste få vara något som beskriver verkligheten utanför skolan och som med 

fördel kan användas för att kunna se konsekvenser av de handlingar som barnen gör. Hon 

menar att lärarens uppgift i problemlösning är att träna barnens färdighet i matematik och 

eleverna bör inte arbeta med någon färdighet de redan har lärt sig. Pramling (2007) menar att 

en viktig utmaning för läraren är att på olika sätt motivera och engagera eleverna så att läraren 

bygger upp elevernas självförtroende och skicklighet i att lösa problemlösningsuppgifter. 

 

När det gäller problemlösning så kan läraren välja att arbeta på olika sätt beroende på vad 

han/hon vill träna barnen på. Skoogh och Johansson (1991) framhåller att det gäller för 

lärarna att fostra eleverna till att ta mer eget ansvar i undervisningen när de använder sig av 

problemlösning. De menar vidare att det som lärare krävs att man ger eleverna verktyg till att 

lösa för dem okända problem, dessa verktyg består av problemlösningsstrategier som kan vara 

användbara för eleverna. Det är även viktigt att lärarna är tydliga och konkretiserar de olika 

metoderna för eleverna, så att de kan lösa sådana problem som de annars inte skulle finna 

någon lösning på.  

 

Ahlberg (1992) framhåller betydelsen av att eleverna får uppgifter som är i ett för eleven 

betydelsefullt sammanhang eftersom de då tränar sitt matematiska språk. Både Ahlberg 

(1992) och Taflin (2003) tar upp vikten av att eleverna får öva på att diskutera olika lösningar 

inom matematiken eftersom samtalen är viktiga för att matematiklärandet ska bli så bra som 

möjligt. Pramling (2007) menar i sin bok att läraren bör visa eleverna att de kan lösa uppgifter 
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med hjälp av olika strategier och att barnen får möjlighet att förklara för andra på vilket sätt 

de löste problemet. Det är även viktigt att läraren ger eleverna möjlighet att använda sig av 

olika metoder som till exempel bildspråk och skriftspråk tillsammans med barnens logiska 

förmåga. Ahlberg (1992) ger ett exempel på en strategi när hon skriver om en pojke som 

brukar rita när han löser svårare tal, eftersom han anser att det blir lättare att lösa uppgifterna 

då, men vid lättare tal brukar han ofta hoppa över att rita.  

 

Metod 
Vi kommer att använda oss av tre metoder för insamlandet av datan, de är i tur och ordning 

intervju, observation samt ett kortare samtal som sker i anslutning till observationen. Detta har 

vi valt för att vi med hjälp av olika metoder ska få ut så mycket information som möjligt av 

lärarna. Svedner & Johansson (2001) skriver att det är bra om vi använder fler än en metod 

för att få fram ett mer tillförlitligt datamaterial. Detta är en av anledningarna till att vi väljer 

att använda oss av tredelad metod.  

 

Vi har tänkt använda oss av kvalitativ intervju med sju lärare som vi intervjuar om deras syn 

på problemlösning. Vi har formulerat strukturerade frågor som vi ställer till samtliga lärare, 

utöver det kan det dock förekomma olika följdfrågor på det lärarna säger, så alla frågor under 

intervjuerna blir inte exakt lika för alla lärarna. Vi har valt att göra intervjuer med våra 

informanter eftersom vi tror att det kan ge oss bäst bild av lärarnas syn på problemlösning om 

lärarna själva får formulera och sätta ord på sina tankar. Detta finner vi även stöd hos Svedner 

och Johansson som menar att intervjun ”gör det möjligt att förstå… lärarens syn på sin 

undervisning.” (Svedner & Johansson, 2001, s.24). Det passar bra för oss eftersom vårt syfte 

är att ta reda på lärarnas syn på problemlösning i deras undervisning. Intervjuerna kommer att 

spelas in och vi kommer vara noga med att följa de etiska reglerna och se till att 

uppgiftslämnarna förblir anonyma och därmed inte går att spåra för utomstående, vilket står i 

de Forskningsetiska principerna av Vetenskapsrådet (2009). Vi kommer att transkribera ner 

alla ord som sägs under intervjuerna för att det kan vara svårt att i ett tidigt skede veta vad 

som är relevant för vår frågeställning i vårt arbete och vad som kan ge oss en bra bild av 

lärarnas åsikter om problemlösning. Vi har dock valt att inte transkribera ner pauser, tonfall, 

suckar m.m. för att vi anser att det är för tidskrävande i förhållande till vad vi får ut av det i 

vårt arbete. Vi vill försöka skriva ned lärarnas tankar så noga som möjligt så att lärarnas syn 

ska komma fram utan någon större inblandning av våra egna tolkningar eller 
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missuppfattningar. Detta är väldigt svårt och det är något som vi aldrig kan komma ifrån, men 

vi är medvetna om den risken och vi strävar efter att lyckas så bra vi bara kan.  

 

De lärare som vi intervjuar ber vi också om att få observera under en lektion i matematik där 

problemlösning används. De som väljer att tacka ja till att bli observerade besöker vi efter 

intervjun när vi har bestämt en lämplig tid med lärarna då det passar bäst för oss alla tre. 

Under observationerna kommer vi bland annat att titta på hur läraren organiserar 

undervisningen och hur hon/han använder det material som hon/han har tillgång till. Men det 

vi framförallt vill titta på är det som vi upplever som oklart utifrån de intervjuer som vi 

tidigare gjort med läraren. Vi tror nämligen att det vi får se i observationerna ytterligare kan 

styrka lärarens resonemang från intervjuerna, genom att vi får se hur de jobbar med 

exempelvis det material de beskrivit i intervjun. Vi har också den uppfattningen att med 

observationen så kan vi få en glimt av lärarens uppfattning såsom den ger sig uttryck i 

undervisningen. Denna glimt kan vi sedan koppla ihop med lärarnas intervjusvar, för att på så 

sätt skaffa oss en starkare och mer mångfasetterad syn på lärarnas uppfattning av 

problemlösning. Svedner & Johansson (2001) tar upp att observation efter intervju är bra för 

att det går att stämma av det lärarna sagt med hur de undervisar och efter att ha läst det så 

valde vi att även göra observationer. 

 

Efter observationen så tänker vi få till ett kortare samtal (5-10 minuter) med lärarna för att vi 

under samtalen ska kunna diskutera om det vi sett under observationerna, detta styrks också 

av Johansson som menar att det är bra att ha observationen som en grund i det efterföljande 

samtalet (Johansson, 2004). I samtalet tänker vi ta upp eventuella frågetecken som har dykt 

upp från de transkriberade intervjuerna samt frågetecken som dykt upp under själva 

observationen. Dessutom kan samtalet efteråt leda till att vi bättre förstår lärarens tanke kring 

problemlösning och eventuella frågor kan rätas ut. Vi har planerat in samtalen efter 

observationerna eftersom vi tror att vi inte kommer få de svar vi eftersträvar med endast 

observation, när vi träffar läraren för andra gången. Detta för att vi då bara får vår bild av hur 

läraren lägger upp problemlösningslektionen och inte hur läraren tänker kring det denne 

undervisar om. I samtalet får vi även möjlighet att ställa frågor på det som vi undrar över 

utifrån intervju och observation. 

 

 

 

 15



Av: Patrik Sandström och Martin Renström 
Examensarbete ht-09 

Urval av informanter 
Vi har valt att fokusera på lärare som undervisar i år 1-3, enda undantaget är en resurslärare 

som jobbar i både låg- och mellanstadiet. Vi valde detta för att vi ville avgränsa oss och för att 

lättare kunna jämföra lärarna med varandra. Från början var tanken att vi skulle intervjua både 

de som använder problemlösning i stor och i liten utsträckning. Men det visade sig vara 

svårare än vad vi på förhand trott att få tag på lärare som ville vara med i undersökningen. Vi 

ville gärna få med både yngre och äldre lärare för att få med hela ålderspannet bland lärarna 

och vi ville dessutom få med lärare från olika skolor. Som tur var fick vi med lärare i olika 

åldrar, vilket var precis som vi ville. När vi ringde runt till de olika skolorna för att komma i 

kontakt med någon som vi kunde intervjua så blev vi ofta hänvisade till lärare som är insatta i 

problemlösning. Merparten av de lärare som valde att ställa upp i vår undersökning arbetar 

mycket med problemlösning och har ett stort intresse för den arbetsformen. Därför anser vi att 

vi förmodligen hade fått ett annat resultat ifall vi fått intervjua andra lärare. Vi har följaktligen 

inte själva valt ut de som ska intervjuas. Vi hade tur och fick lärare från sju olika skolor, 

vilket var bra för att minska på riskerna att de hade påverkats av varandras åsikter, som de lätt 

kan göra i ett arbetslag. Dessutom tror vi att om lärarna är tagna från olika skolor så ökar 

chanserna till att vi får en så bred bild som möjligt av lärarnas syn på problemlösning. 

Eftersom vårt syfte var att ta reda på lärares syn på problemlösning så påverkades inte arbetets 

syfte och frågeformulering av att vi blev tilldelade lärarna, det viktiga var att få chansen att 

intervjua lärarna. Dock skulle svaren möjligtvis skilja om vi fick en annan grupp av 

informanter. Vi har besökt lärare där majoriteten arbetar mycket med problemlösning och där 

någon enstaka lärare arbetar mer traditionellt med läroboken. Detta är tacksamt eftersom vi på 

så sätt fått en uppfattning av lärare som arbetar på olika sätt med problemlösning. Vi fick 

dessutom se deras olika perspektiv på problemlösning, i och med detta fick vi en större 

inblick i hur lärarna ställer sig till användandet av problemlösning överlag.  

 

Urval av intervjufrågor 
De intervjufrågor vi gjorde var sådana som formulerades efter de frågeställningar och syfte 

som vi hade och som vi tyckte skulle ge de svar vi ville få fram i undersökningen. I samband 

med formuleringen av intervjufrågorna så gick vi igenom och såg vilken intervjufråga som 

passar in på vilken frågeställning, detta för att det ska bli tydligt vad frågorna svarar på och 

vilken betydelse de har för arbetet. Vi har även valt att gruppera intervjufrågorna efter vilka 

frågor som rör samma ämnesområde exempelvis frågorna som handlar om fördelar och 
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nackdelar hamnade i samma grupp, vilket kan ses i bilagan. Detta för att underlätta för oss 

själva när vi ska göra analysen av den information vi får in. När intervjufrågorna skapades 

utgick vi ifrån forskningsfrågorna och tanken är att intervjufrågorna ska ge svar på 

forskningsfrågorna. Vi tog en forskningsfråga i taget och funderade på vilka intervjufrågor 

som skulle kunna ge bra svar på den. Till en del intervjufrågor så gjorde vi följdfrågar som vi 

var förberedda att ställa ifall vi ansåg att lärarens svar inte gav oss tillräckligt med information 

eller om svaret var oklart.   

 

Metodens genomförande 
Innan vi gick ut till skolorna för att göra intervjuer så meddelade vi lärarna att intervjuerna 

skulle ta cirka 30 minuter, så blev dock inte fallet. Av olika anledningar tog intervjuerna 

längre tid än beräknat. Vi hade sju intervjuer varav sex stycken spelades in, dessa intervjuer 

tog mellan 35-52 minuter. En lärare ville dock helst inte bli inspelad, därför skrev vi ner 

hennes svar för hand och den intervjun tog cirka 70 minuter. Denna intervju tog extra lång tid 

eftersom det tog ett tag att skriva ned svaren, men läraren var snäll och väntade in oss så att vi 

skulle få med det hon sa. I och med att hon under hela intervjun blev tvungen att vänta in oss 

så kanske hon inte fick chansen att säga lika mycket som hon annars skulle ha gjort ifall vi 

hade spelat in henne. Vi gjorde intervjuerna på lärarnas olika skolor antingen i klassrummen 

eller i grupprum som de hade på skolan, det var då nära till hands för lärarna att visa upp sitt 

material som de använder i undervisningen. Intervjuerna gick till på så sätt att en av oss skötte 

inspelningsapparaten och ställde intervjufrågorna och även följdfrågor. Den andra av oss 

antecknade ner det som var intressant för att i ett senare läge kunna ställa följdfrågor på 

lärarnas svar. På så sätt så hjälptes vi åt med intervjuerna.    

 

När intervjuerna var gjorda och transkriberade så gick vi igenom det material vi hade fått in, 

av det materialet så skrev vi upp det som vi ville veta mer om, det kunde vara sådant som vi 

inte förstod eller där vi kände att läraren kunde utveckla sitt svar ytterliggare. Det vi hade 

skrivit ner innehöll frågor och sådant som vi ville titta på under observationerna. Vi hörde 

sedan av oss till de lärare som vi intervjuat och hörde ifall de ville bli observerade. Detta var 

något som var svårt att få till för många lärare av olika anledningar, därför blev det i slutändan 

endast tre observationer med efterföljande samtal (L3, L4 och L5) gjorda av sju möjliga, vi 

hade därmed ett stort bortfall. Detta berodde bland annat på att en lärare tackade ja till att bli 

observerad men hon hade endast tid efter jullovet, vilket inte passade oss särskilt bra för vid 
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den tidpunkten ska det här arbetet vara färdigt. Därför blev det ingen observation av den 

läraren. En annan lärare tackade nej på grund av tidsbrist. Det ska dock tilläggas att vi valde 

att inte fråga en lärare om vi kunde komma på en observation på grund av att den läraren inte 

hade en egen klass och därför kände vi att läraren inte riktigt helt kunde bestämma över sin 

undervisning.  

 

Utifrån de frågetecken vi hade på de olika intervjuerna så valde vi att under observationerna 

att fokusera på att reda ut det som var oklart för oss. Det kunde till exempel vara hur en lärare 

arbetar med problemlösning med eleverna som inte kan läsa i klassen, vilket vi tyvärr inte 

ställde några följdfrågor på i intervjun. Under observationerna så satt vi längst bak i 

klassrummet och tittade på hur läraren lade upp lektionen och vi antecknade det som var 

relevant för vår undersökning. Vi gick även runt lite i klassrummet för att lättare se vilka typer 

av uppgifter eleverna jobbade med. Två av lärarna som vi observerade hade även tillgång till 

matematikverkstäder vilket vi valde att titta närmare på efter de korta samtalen som vi hade 

med lärarna direkt efter observationen. Vi kände att observationerna var givande för oss 

eftersom vi då fick en bild av hur lärarnas engagemang och intresse för problemlösning visade 

sig i deras undervisning. Vi fick dessutom chans att titta på det material som lärarna pratat om 

i intervjuerna och därmed se hur lärarna undervisar med problemlösning. Vi fick även se vilka 

typer av uppgifter som lärarna använder med barnen. 

 

Efter observationerna så hade vi ett kortare samtal med lärarna, vi hade på förhand sagt till 

lärarna att det skulle ta cirka 5-10 minuter men återigen tog det lite längre tid än planerat, 

cirka 15-20 minuter. En anledning till att det tog så lång tid som det gjorde var att lärarna 

hade så mycket material att visa oss och ville ge så utförliga svar som möjligt på våra frågor. 

Samtalen flöt på bra och det gav oss en tydligare bild av lärarnas syn på problemlösning när vi 

fått svar på våra frågor.  

 

Analysmetod 
Innan intervjuerna hade vi grupperat in frågorna efter vilka som hänger ihop, det vill säga 

vilka frågor som tillhör samma område. Frågorna som tar upp material till exempel hamnade i 

samma grupp medan frågorna som tar upp lärarnas syn på problemlösning hamnade i en egen 

grupp. Vi valde att analysera intervjuerna genom att först och främst transkribera ned 

intervjuerna så ordagrant som vi kunde. Därefter så plockade vi ut svaren på varje fråga och 
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klistrade in det i ett nytt dokument, det blev följaktligen 12 dokument där varje dokument 

innehöll de sju lärarnas svar på en fråga. Nästa steg i analysen blev att vi tog ut det viktigaste 

från varje lärares svar och skrev ett nytt dokument där vi sammanfattade kärnan av det lärarna 

svarade på frågorna. Vi fick snabbt en känsla på vad som var det viktigaste och som bäst 

svarar på syfte och frågeställning, och vad som lärarna speciellt tryckte på i våra möten med 

dem. Vi skalade bort det som vi bedömde inte skulle tillföra våran studie något. I 

kärndokumentet samlade vi alla frågorna och alla lärares sammanfattade svar på dessa frågor. 

Efter det gick vi igenom de 12 dokumenten med de oredigerade intervjusvaren och flyttade de 

svar som vi ansåg passade bättre in på någon annan fråga. Utifrån kärndokumentet så 

plockade vi ut rubriker, det vill säga en kortare mening som sammanfattade lärarnas svar i ett 

specifikt område och lade detta sedan i ett nytt dokument. I samband med detta arbete så 

började vi gruppera de svar där vi tyckte att lärarna hade ett liknande resonemang. Den 

frågeindelning av intervjufrågorna som vi nämnt tidigare låg till grund för den indelning som 

vi gjorde när vi delade in lärarnas svar i rubriker. När vi började skriva på resultatet så utgick 

vi från två olika dokument, dessa dokument var rubrikdokumentet för att få en bättre koll på 

vilka lärare som hade liknande åsikter, det andra dokumentet var den transkriberande 

intervjun för att minska på risken att vi skulle missa något väsentligt ur lärarnas svar. För att 

resultatet inte skulle bli alltför spretigt eller alltför stort så valde vi ut två huvudtankar från 

varje lärare till varje fråga, vi tog det som lärarna tryckte på lite extra i intervjuerna. Vi är 

medvetna om att i gallringen kan vi ha gått miste om någon viktig aspekt av lärarnas syn på 

problemlösning, vi tror dock inte att så är fallet men vi kan inte garantera det. Vår avsikt har 

naturligtvis varit att lärarnas tankar ska komma fram så oförvanskade som möjligt.   

 

Metoddiskussion 
Efter att ha ringt runt till ett stort antal lågstadieskolor och mailat ett stort antal rektorer och 

lärare och fått många nekande svar så kunde vi till slut göra våra intervjuer. Vi känner att vi 

förmodligen fått intervjua fler ifall vi hört av oss tidigare än vad vi gjorde. Många lärare hade 

fullt upp med utvecklingssamtal, lucia-träning och andra studenter som skulle skriva 

examensarbete. Intervjuerna flöt på bra men vi insåg när vi skulle transkribera intervjuerna att 

vi borde ha ställt fler följdfrågor för att förtydliga det lärarna sagt, men det ska också tilläggas 

att vi hade förberett följdfrågor som vara lika till alla lärare.  
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På grund av att intervjuerna blev så långa som de faktiskt blev så kände vi att vi inte kunde ta 

någon mer av lärarnas tid till att ställa en massa följdfrågor dessutom hade lärarna andra saker 

som väntade dem efter intervjuerna. Överlag så känns det som om lärarna är väldigt bra på att 

prata, vi fick långa intervjuer som ibland gick lite utanför frågeställningen, här kanske vi 

borde ha ställt fler följdfrågor för att få in lärarna på frågeställningen igen. Men samtidigt 

ville vi inte heller styra lärarna alltför mycket, vi ville få fram deras syn på problemlösningen 

det var det primära för oss. Men samtidigt så fick vi bra och utförliga svar men vi kände att vi 

kunde ha fått ut ännu mer av lärarnas kunskaper i intervjuerna. 

 

Det skall även sägas att de tre lärare som vi gjorde observation och samtal med fick berätta 

mer och utförligare än de vi inte gjorde någon uppföljning av. De lärare som vi besökte en 

gång till fick även mer tid till att fundera över sin undervisning med problemlösning än vad de 

andra fått, eftersom det hade gått några dagar mellan intervjun och observationen. Men vi 

känner ändå att det material vi fick från de andra lärarna var tillräckligt för att kunna jämföra 

lärarna med varandra. Det som tydligast skiljer mellan lärarna som vi endast observerade 

jämfört med lärarna som vi även observerade och samtalade med är att vi av de senare fick 

fler exempel på hur problemlösningsundervisningen och hur materialet såg ut. Det ska 

tilläggas att informationen som vi fick under observationerna och samtalen gav oss en djupare 

bild när det gäller lärarnas syn på problemlösning. Det vill säga vi anser att vi fått en bra bild 

av alla lärares syn på problemlösning även de som vi inte observerat och samtalat med. 

Intervjuerna har fungerat bra och har varit roliga att göra, det gick lätt att intervjua lärarna 

som gärna delade med sig av sina åsikter. Även observation och samtal gick bra att 

genomföra och det kändes lärorikt att få se hur lärare arbetar.  

 

Disposition av resultat 
Eftersom många lärare har liknande svar på våra intervjufrågor om vad problemlösning är, så 

har vi valt att gruppera lärarnas svar så att det inte ska bli så mycket upprepningar. Vår 

indelning är dock en förenkling, eftersom lärarna inte använt exakt samma formuleringar men 

innebörden anser vi varit lika och i de fallen så har vi slagit ihop deras svar till en grupp. Vi 

har även valt att inte citera lärarna utan vi väljer att använda våra ord fast ändå behålla 

lärarnas centrala begrepp för att det ska bli lättare att förstå vad lärarna menar. Det kan 

innebära att vi misstolkat något som lärarna sagt men vår avsikt har varit att föra fram lärarnas 

tankar så korrekt som möjligt. Vi har valt att dela in resultatdelen i rubriker och underrubriker 
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för att det ska vara lättare att förstå och hänga med i texten. Indelningen av rubriker bygger på 

grupperingen av intervjufrågorna, som vi hade gjort innan vi gjorde intervjuerna. Svaren vi 

fått har vi placerat under den rubrik vi tyckte passade till svaret vi fått från informanterna för 

att göra det tydligare för läsaren. Vi måste också säga innan resultatet att en av lärarna (7) ser 

problemlösning som allt det hon gör i matematiken och därför blir en jämförelse med de andra 

lärarna svår att göra eftersom de pratar om olika saker på frågorna. Vi har ändå valt att 

presentera henne tillsammans med de övriga lärarna eftersom att mycket av hennes 

resonemang kring problemlösning ändå påminner om de övriga lärarnas svar. När vi har 

grupperat lärarna som vi anser har liknande svar är det efter vårt tycke och det är inte säkert 

att lärarna skulle instämma i den grupperingen. Det ska också sägas att de som vi har fått 

observera och haft ett kortare samtal med har vi fått en fördjupad bild av och de har också fått 

komma till tals mer än vad övriga lärare har fått möjlighet till. Vi bedömer ändå att vi fått en 

bra bild av alla lärares syn på problemlösning även de som vi inte har observerat.  

 

Resultat 
Under denna resultatdel kommer vi att namnge lärarna med nummer från L1-7, för att lättare 

kunna skilja de olika lärares åsikter åt. Meningen är att bara vi ska veta vilka de är och det ska 

inte gå att spåra dessa lärare. För att underlätta läsningen och att det inte ska bli ett 

uppstaplande av fakta så har vi delat in lärarnas intervjusvar under olika rubriker och 

underrubriker som berättar om vad som lärarna har redogjort för i den löpande texten. Under 

de intervjuer vi gjort och de observationer med L3, L4 och L5 med efterföljande samtal så har 

vi sammanställt data som vi i denna del kommer att framföra. 

 

Hur definierar lärarna problem 
L1 anser att problem är uppgifter utan givna svar och det går att hitta olika lösningar på 

problemen. Hon menar vidare att i arbetet med matematiska problem kan läraren låta eleverna 

få laborera och tänka annorlunda i matematiken. L2 och L7 anser däremot att problem är alla 

problem som eleverna försöker lösa i matematiken och där de inte på en gång ser en given 

lösning, det senare håller även L1 och L3 med om. L2 och L7 anser vidare att det inte går att 

ha matematik utan att jobba med problem om man vill lära sig någonting nytt, L7 menar att 

det annars bara handlar om mekanisk räkning. L3 menar att för henne är problemlösning när 

eleven kommer fram till vilken metod de ska använda utifrån den fakta som finns tillgänglig, 

och sedan löser de problemet med hjälp av den metoden. L4 och L5 däremot tar upp att det 
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finns två olika typer av problem, det finns öppna respektive slutna problem. L4 menar att 

öppna problem är när det finns olika svar på uppgiften medan ett slutet problem innebär att 

det bara finns ett givet svar. Hon använder båda typerna av problem i hennes undervisning 

men menar att det är roligast och mest utmanande att jobba med öppna problem. L6 däremot 

anser att problemlösning handlar om uppgifter som kräver flera steg för att lösas, detta 

förklarade hon genom följande exempel: åtta fåglar satt på en gren, hälften flög i väg, sedan 

tillkom det två fåglar och satte sig på grenen, hur många fåglar var de då på grenen? Hon vill 

följaktligen att uppgiften ska vara en utmaning, en nöt att knäcka. Läraren anser vidare att 

läsetal inte är problemlösning vilket hon menar är en vanlig definition. Problemlösning 

handlar enligt henne mer om klurigheter, hon ger många exempel på sådana problem, bland 

annat en stjärna som befinner sig i en hexagon. Uppgiften var att ta reda på hur stor arean är 

på hela hexagonen när stjärnan är 6 kvadratcentimeter stor. För henne innebär denna typ av 

problemlösningsuppgifter att man behöver tänka utanför boxen, det vill säga att barnen 

tvingas komma fram till en lösning trots att det inte är självklart hur de ska lösa problemet.    

 

Benämnda tal 
L1, L3 och L6 menar att benämnda tal inte är matematiska problem, det krävs nämligen något 

mer för att det ska kallas för ett problem. Benämnda tal är för dem uppgifter som kräver en 

viss metod och ger ett givet svar, dessa tal löses vanligtvis i matematikboken, de innebär 

ingen tankemässig utmaning för barnen enligt dessa lärare. De menar att en 

problemlösningsuppgift är en uppgift där eleverna inte har någon på förhand given metod för 

hur de ska lösa uppgiften. Lärarna menar vidare att problemen skall vara en utmaning för 

barnen men inte så svår så att eleverna ger upp. Dessa tre lärare anser också att benämnda tal 

ofta ger eleven all den information de behöver veta och lämnar därmed inget till eleven att 

själv få klura på. L2 och L7 menar däremot att benämnda tal visst är en typ av matematiska 

problem. Får bara eleverna uppgifter som de på förhand inte vet hur de ska lösa, då blir det ett 

problem för barnen, det kan lika gärna gälla 1+2 precis som det kan gälla lite mer avancerade 

kluringar. L4 och L5 anser att benämnda tal ibland kan vara en problemlösningsuppgift, det 

beror på hur den är framställd och om den innebär någon utmaning för eleven. Ett exempel på 

en uppgift som innehåller benämnda tal fick vi av L4. Hennes exempel var: Abrahamssons 

ska köpa ljus till sina fyra adventsljusstakar, det behövs fyra ljus till varje stake, hur många 

ljus måste de köpa sammanlagt? Svaret på denna uppgift är givet det måste bli 16 ljus, men 

hur barnen löser uppgiften kan skilja eleverna emellan. 
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Rika problem 
När vi intervjuade lärarna om deras syn på problemlösning så menade L1 och L5 att de 

arbetar med att ge eleverna rika problem. L5 menar att rika problem allmänt ses som ett 

problem som har många bottnar och flera infallsvinklar. Hon menar vidare att rika problem 

dessutom kan innehålla olika steg för att komma fram till en lösning. Läraren tar även upp att 

de rika problemen i skolan ska likna de problem som vi ställs inför i vardagslivet, där det allt 

som oftast inte finns en självklar lösning på problemen. Enligt L5 kan vi inte kalla en uppgift 

för ett rikt problem om den bara har ett lösningssätt. L1 pratar däremot om äkta problem, där 

hon har en liknande definition som L5 hade på rika problem, det vill säga att det måste finnas 

olika lösningar på ett problem för att det skulle kunna kallas för rika problem.  

 

Varför problemlösning 
Problemlösning handlar enligt L1 och L3 om att träna barnens tänkande, problemlösning 

innebär dessutom en utmaning och en ansträngning för eleverna när de ska lösa problemen, 

vilket även L2, L5 och L7 håller med om. Fyra lärare L1, L3, L4 och L6 anser dessutom att 

det är roligt med kluringar och andra tankenötter som de gärna låter barnen få lösa. En annan 

aspekt av problemlösning tar L4 och L5 upp då de pratar om att en fördel med 

problemlösning är att alla kan jobba med samma problem oavsett nivå. De menar att de vill 

utmana barnen på den nivå där de befinner sig, ett bra sätt att göra det på är att eleverna själva 

får föra in siffrorna i problemet som då ett så kallat öppet problem. L4 menar att det blir mer 

intressant för eleverna om de får räkna uppgifter som de själva fått anpassa efter deras egen 

förmåga. Hon menar vidare att hon själv gillar denna typ av övningar. För att ytterliggare 

förtydliga sin tanke så kom hon med ett exempel: Pelle och Kalle ska gå och fiska, vem får 

flest fiskar? Vem får minst antal fiskar? Hur många fiskar får de tillsammans? I denna uppgift 

kan några barn arbeta med talområdet 0-5 medan andra elever kan jobba med talområdet 0-

1000. På så sätt kan läraren jobba med samma uppgifter med alla barn i klassen oavsett hur 

långt de har kommit i sin matematiska utveckling. L5 menar att bara genom en enkel fråga 

såsom vad händer om du tar fem istället för fyra så kan man förändra problemet. På så sätt 

behöver inte alla sitta och vänta på att de andra ska bli klara. 

 

Fyra lärare, L2, L3, L6 och L7, talar dessutom mycket om att språket är en viktig del av 

problemlösningen. L2 är just i den punkten mycket kritisk till många matematikböcker som 

han menar tappar bort mycket av det matematiska språket och den kommunikativa sidan av 
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problemlösning. Han menar att många elever får problem med matematiken i och med att de 

inte förstår uppgifterna. Därför arbetar läraren mycket med problemlösning i grupp för att 

komma åt den kommunikativa biten i matematiken, de får då diskutera olika lösningar och 

sedan presentera sin lösning för resten av klassen. L3 tar upp angående språket att eleverna 

förstår matematiken bättre om de själva får fundera och samtala tillsammans med andra barn 

om olika lösningar, då kan de börja förstå mönstret hur allt hänger ihop. L6 är inne på samma 

spår och menar att matematik är ett perfekt samtalsämne för att det finns så mycket att tala om 

i och med att alla tänker så olika, men det bygger på att uppgifterna går att diskutera, det vill 

säga att de inte har givna lösningar. L7 är inne på samma spår och menar vidare att det är 

berikande för barnen att samtala med varandra när hennes ord inte räcker till för att förklara.  

 

Fördelar  
L1, L5 och L7 anser att det logiska tänkandet tränas när man får chansen att laborera och 

klura på problem. Tre lärare, L2, L4 och L6 tar däremot upp att problemlösning kan vara både 

motiverande och spännande för barnen och på så sätt har lärarna skapat ett behov hos barnen 

att vilja lösa problemen. L3, L5 och L7, tar även upp att barnens förståelse blir bättre när de 

får jobba med problemlösning. L3 tillägger att hon alltid haft en känsla för att 

problemlösningsuppgifter leder till att eleverna bättre förstår vad de gör, att det inte bara blir 

en mekanisk uträkning. Hon vill att alla elever ska få jobba med problemlösningsuppgifter, 

även de som har svårigheter med att läsa. Läraren löser svårigheten med de svaga läsarna 

bland annat genom att lära eleverna att hjälpa varandra utan att berätta svaret. En fördel som 

L7 tar upp med problemlösning är att eleverna blir bättre rustade för att möta problem i 

vardagen, där vi ofta tvingas lösa problem.  

 

L1 och L4 tar upp att när eleverna arbetar med problemlösning får de möjlighet att träna på 

samarbete, eftersom eleverna måste kunna diskutera och lyssna på varandra när de 

tillsammans ska lösa ett problem. L5 riktar sig mer mot att barnen får tänka på vad de behöver 

lära sig, hon anser att det är meningen att eleverna ska få reflektera och fundera på vad som 

krävs för att lösa problemet. L6 tar upp att problemlösning kan bli mer konkret för barnen 

tack vare att de med hjälp av laborativt material kan få klura på ett problem och komma fram 

till en lösning. En fördel med problemlösning som fyra av lärarna tar upp ,L1, L4, L5 och L6, 

är att eleverna med hjälp av problemlösningsuppgifter tränar sin kreativitet genom att 

eleverna får laborera och klura ut ansträngande och utmanande problem som de har nytta av i 
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vardagen. L6 fortsätter med att läraren bör låta barnen träna upp deras kreativitet så att de kan 

hitta fler infallsvinklar och med hjälp av olika metoder hitta lösningar på problemen och att de 

lär sig uttrycka sig friare när de ska redovisa dem.  

 

Nackdelar och svårigheter 
L1 tar upp att det största hindret är hennes egen oföretagsamhet, att hon inte lyckas hitta bra 

problem som passar alla elever. Hon säger dock att även det rumsliga och det materiella kan 

vara hinder i problemlösningsundervisningen, men hon menar att hon egentligen inte kan 

skylla på det, eftersom det är upp till läraren att använda sig av det hon har. Läraren menar 

vidare att hon ibland har utematematik eller går ut i korridoren när hon behöver större ytor. L2 

och L7 menar däremot att de inte ser några svårigheter med problemlösning. L2 menar att 

gruppkonstellationerna kan ställa till med problem, men det är upp till läraren att få det att 

fungera, det har inte med problemlösningen i sig att göra. L3 är dock inne på att det ibland 

kan vara svårt att hinna hjälpa alla elever när uppgifterna består av mycket text. I hennes klass 

som går i år 3 finns det två elever som har svårt att förstå vad de läser, de behöver då extra 

mycket hjälp av läraren och hon känner att hon inte riktigt hinner hjälpa alla elever. Hon 

menar att skolan inte har så mycket lärarresurser att sätta in, vilket innebär att hon inte kan ha 

problemlösning i halvklass i den utsträckning som hon skulle vilja ha. Hon menar att det är en 

fördel att arbeta med halvklass eftersom hon då får mer tid för varje elev. L5 tar upp att en 

svårighet som finns i hennes klassrum när de ska arbeta med problemlösning i grupp är att 

hennes elever sitter två och två i bänkarna, vilket innebär att de måste flytta omkring bänkarna 

när de ska arbeta i grupp, vilket blir ett störande moment enligt henne. L4, L5 och L6 menar 

att en nackdel med problemlösning är att många barn saknar uthållighet och ger lätt upp, 

speciellt när de är ovana, det gäller då att träna barnens tålamod. L6 talar här om att det gäller 

att peppa eleverna så att de inte ger upp utan istället gäller det för läraren att säga till barnen 

att de kan försöka en liten stund i taget till problemet är löst. Hon upplever även att det ibland 

är svårt att lära ut vilka strategier som barnen ska använda när de ska ta sig an svårare 

problem. L6 tar även upp att barn har svårt att tänka i flera led, det vill säga att lösa uppgifter 

som kräver mer än en uträkning. L7 menar att det ibland kan vara svårt att hitta lagom svåra 

uppgifter som ligger på den nivå där barnen befinner sig, uppgifterna får inte var för lätta så 

att eleverna tappar sugen men de får inte heller vara så svåra att uppgifterna känns 

meningslösa.  
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Hur arbetar lärarna med problemlösning 
I sin beskrivning av sin problemlösningsundervisning säger L1 att hon arbetar med att låta 

eleverna arbeta mycket med praktiskt arbete individuellt eller i grupp. Det beror bland annat 

på att det i den matematikbok som hennes klass använder så finns det många bra individuella 

uppgifter och gruppuppgifter i form av olika spel. Enligt läraren har de dessutom mycket 

konkret material som barnen kan få jobba med. L3 menar att svaret inte är intressant i 

problemlösning, det hon vill ha reda på är hur eleverna löst problemet. Vi såg detta tydligt 

under observationen att hon ofta upprepade att hon inte ville veta svaret utan hon var mer 

intresserad av vilka metoder de använder för att komma fram till en lösning.  

 

Andra synpunkter på problemlösning har L1 och L2 som är kritiska till läroböcker, de anser 

att matematikböckerna inte automatiskt innehåller problemlösning och har lärarna sådana 

böcker så är det deras ansvar att hitta andra sätt att undervisa det på. L1 menar att hon själv 

måste engagera sig och tillföra problemlösning i sin undervisning på grund av att hennes 

lärobok inte tar upp problemlösning tillräckligt mycket enligt hennes tycke. För att komma till 

rätta med att vissa läromedel inte använder problemlösning i så stor utsträckning så går L2 

mycket utanför sin lärobok, detta för att få med den kommunikativa biten och det laborativa 

mer i matematikundervisningen. Han anser att det lilla problemlösningsmaterial som finns i 

böckerna inte motiverar och utmanar eleverna tillräckligt, bland annat därför håller han 

tillsammans med en dramapedagog på att ta fram ett läromedel i matematik. Fem lärare (L1, 

L3, L4, L5 och L6) tar upp att de problem de ger barnen gärna ska vara vardagsanknutna eller 

verklighetsnära, detta för att barnen ska bli mer motiverade och inspirerade till att vilja lösa 

problemen. De två andra lärarna nämner detta inte lika tydligt utan de pratar istället om vikten 

av att se sammanhanget i problemet för att kunna lösa dessa i vuxenlivet. L4 säger sig 

dessutom jobba mycket elevnära när hon väljer problem som eleverna förhoppningsvis ska 

känna igen sig i, detta tror hon ska motivera barnen till att vilja lösa problemen. Ett exempel 

på ett elevnära problem såg vi under observationen av L4, exemplet var: Wilma fick pengar 

från sina föräldrar för att köpa julklappar, hur många köpte hon? Vad kostade de och vem 

skulle få paketen?  

 

När passar problemlösning 
L1 menar att hon ofta har problemlösning tillsammans med faddrarna, det vill säga att hennes 

klass i år 3 arbetar med sexåringarna. Hon upplever att de yngre barnen kan hålla jämna steg 
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med de äldre i problemlösning, ibland kan de till och med ha klurigare lösningar än de äldre 

barnen eftersom de äldre barnen ofta fastnat i ett sätt att tänka, vilket de yngre barnen inte har. 

L2 anser att problemlösning kan vara bra när de ska presentera ett nytt moment i 

undervisningen, för att få barnen att börja tänka på ett nytt sätt och för att ge dem metoder för 

att lösa kommande problem. L3, L5 och L6 anser att problemlösning måste få ta tid så att 

eleverna får möjlighet till att i lugn och ro själva få fundera på problemet. Lärarna menar 

dessutom att det ska finnas tid till att diskutera olika lösningar och att alla också ska få tid till 

att redovisa sitt tänk, dessutom vill lärarna ofta ha en kort samling på slutet av lektionen. L5 

menar att problemlösning fungerar mindre bra de gånger det bara återstår en kvart av 

lektionen. Även L3 och L4 menar att tiden är ett bekymmer när det gäller problemlösning 

eftersom de inte gärna vill avbryta mitt i problemet. Under observationen så uttryckte L4 sitt 

missnöje med att hon inte hann samla ihop barnen och knyta ihop säcken i slutet av lektionen 

på grund av att tiden rann ut. L4 menar vidare att problemlösning är bra när vi ska fördjupa 

den kunskap som eleven redan besitter, eleven får praktisera och fördjupa det läraren och 

eleverna har gått igenom tillsammans i klassen. L1, L2 och L5 tar upp att problemlösning är 

bra för att få variation i arbetet för läraren och eleverna för att hålla engagemanget och 

intresset uppe eller som lärare 2 uttryckte sig för att han ska slippa drabbas av tristess.  

 

Material 
Samtliga lärare menar att de har det material de behöver och det är bara att köpa eller själv 

tillverka material ifall det skulle vara något de behöver. Tre lärare L1, L2 och L7 menar 

dessutom att det hänger på dem som lärare att göra något av det materialet som de har tillgång 

till. De fortsätter med att det gäller att använda sin fantasi och sitt material på lite olika sätt, de 

kan också hitta på egna uppgifter så att undervisningen blir mer varierad. Samtliga lärare 

använder sig av laborativt material i sin undervisning. L1 använder en ny lärobok som heter 

Pixel som innehåller en del problemlösning, hon bytte för att det gamla var tråkigt och för att 

få in mer problemlösning. Hon anser att detta material passar bättre in på kursplanens mål. På 

hennes skola så håller de på att iordningställa ett skåp med mycket problemlösningsmaterial. 

L2 däremot använder Mattestegen och han tycker om att gå utanför matematikboken för att 

skapa problem utifrån tidningar eller något som hänt på skolan. De håller på att bygga upp en 

matematikverkstad på hans skola där tanken är att eleverna ska få jobba med 

problemlösningsmaterial. L3 använder sig av Tänk och räkna, dessutom använder hon sig av 

mycket extramaterial, detta fick vi också se under vår observation, vi fick även se deras 
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matematikverkstad som läraren vara mäkta stolt över. L4 använder Matteboken i sin 

undervisning. Hon har även tillgång till en matematikverkstad som vi även fick se i samband 

med observationen. L5 arbetar däremot helt lärobokslöst och hon tar mycket material från 

NCM. L6 använder Eldorado och hon är noga med att materialet ska stämma in på målen i år 

3. Hon menar dessutom att de ska bygga en matematikverkstad på skolan men hon tvivlar på 

att det kommer att innehålla så mycket mer material än det hon har i hennes klassrum. L7 

använder sig av Tänk och räkna. 

 

L1 använder sig av veckans kluring där eleverna får fundera ut lösningar och presentera dem 

för klassen. Läraren och klassen diskuterar mycket om olika lösningar eftersom att hon anser 

att det är en förutsättning för att problemlösning ska ge något. Hon arbetar även med 

Matteraketen som är ett UR-program som består av problemlösningsuppgifter, materialet 

består av öppna uppgifter och hon menar att detta passar ypperligt till att använda när de 

arbetar tillsammans med faddrarna. L2 arbetar mycket med elevnära problem, han fokuserar 

på att göra matematiken roligare med hjälp av olika material och han väljer därför att gå 

utanför matematikboken. Han menar vidare att det är lätt att bara använda läroboken och 

därmed ta den enkla vägen och utgå från att matematikboken är en universallösning, för att få 

med alla mål och alla delar som ska tas upp i undervisningen. L3 och L7 menar att de 

samtalar mycket i helklass för att förbereda eleverna inför det som väntar i läroboken. L3 

säger sig dessutom jobba mycket individuellt med barnen i problemlösningssammanhang. L4 

startar sina problemlösningslektioner med att gå igenom problemen och målet med uppgiften. 

Hon poängterar att eleverna ska använda sig av de tre olika språken, matematikspråk, 

bildspråk och skriftspråk när de ska arbeta med problemlösning, vilket vi tydligt såg under vår 

observation. Innan hon delade ut problemet så skrev hon de tre olika språken på tavlan för att 

påminna barnen om detta. Hon hävdar vidare att barn lätt hoppar över bildspråket och då 

särskilt när det känns lätt för dem, men för henne är de tre olika språken viktiga eftersom det 

visar att eleverna kan lösa uppgiften på flera olika sätt. När eleverna löst problemet får de 

sedan presentera sina lösningar och där ska de använda sig av de tre språken och tillsammans 

med läraren samtala om de olika lösningarna som eleverna kommit fram till. Hon använder 

tankeverkstad där eleverna enbart får arbeta med problemlösning. Tankeverkstadsuppgifterna 

är ofta öppna där eleverna får sätta in siffror efter deras förmåga. L4 gav oss även exempel på 

tankeverkstadsuppgifter i samband med vår observation: En tjej ska stå på händer hur länge 

står hon på händer per dag och hur mycket blir det per vecka? Ett annat exempel: En man 

läser en bok när det blir strömavbrott efter en stund, vilken sida började han på och hur många 
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sidor hade han läst före strömavbrottet? Hur många sidor har han kvar? L5 använder sig av 

många olika slags gruppövningar där barnen får klura på problem. Ett exempel på det såg vi 

under vår observation, när hon använde sig av knappar där eleverna tillsammans i grupp 

skulle räkna antalet gånger som de kunde dela knapparna mellan sig på olika sätt. Läraren 

pratade under intervjun om ett annat exempel på ett problem, där eleverna fick var sin ledtråd, 

för att komma fram till rätt svar så behöver eleverna använda alla ledtrådar.  

 

Fyra lärare L1, L3, L6 och L7 arbetar mest enskilt men ibland också i grupp om eleverna 

exempelvis ska spela spel, ibland löser de också problem i helklass. L1 menar att spelen i 

matematikboken ofta är kluriga och de kräver att barnen är flera för att de ska kunna spela. L5 

tycker också om att använda matematikspel i grupp, men hon ser också en nackdel på grund 

av att det är svårt att hålla koll på vad barnen har lärt sig när de spelar. L2 nämner också att 

han ibland använder sig av spel när de arbetar med problemlösningen, men oftast så får 

eleverna tillsammans i grupp klura på ett problem som de ska lösa. L4 säger att i dagsläget så 

jobbar eleverna enskilt men till våren ska de få börja jobba i par. L5 låter eleverna arbeta 

mycket i både par och grupp när de jobbar med problemlösning. Hon menar vidare att hon 

ibland sätter ihop de elever som är på ungefär samma nivå i grupper som då får lösa 

problemen efter sin förmåga, de får i dessa grupper olika svåra uppgifter och på så sätt kan 

hon möta såväl de som har lätt för matematik och de som har svårare för ämnet.  

 

I vilken utsträckning 
L1 menar att hennes elever får arbeta med problemlösning ungefär en lektion i veckan. L3 

menar att hon har något inslag av problemlösning i början av varje matematiklektion eftersom 

hon vill få in dessa typer av uppgifter i undervisningen. Hon använder problemlösning särskilt 

mycket när hon ska introducera ett nytt område. L4 tar upp att hon arbetar dels en lektion i 

veckan med tankeverkstad, sedan så arbetar eleverna även i matematikverkstaden en lektion i 

veckan där de också kan vara mycket problemlösningsuppgifter. Dessutom menar hon att 

matematikboken som de arbetar med en till två lektioner i veckan också tar upp mycket 

problemlösningsuppgifter som eleverna får arbeta med. L5 berättar att hon har en relativt ny 

klass och de är inte så vana med problemlösning, därför har det inte blivit så mycket som i 

hennes tidigare klasser, då har det varit ungefär en lektion i veckan. L7 använder sig av 

problemlösning varenda matematiklektion.  
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Vad har påverkat lärarna 
Vad som påverkat lärarna till att de har den syn som de har på problemlösning skiljer sig 

naturligtvis åt. L1 och L6 säger att deras egen insikt om hur bra och viktig problemlösning är 

för barnens matematiska utveckling och fördelarna av att använda sig av problemlösning i 

undervisningen, har bidragit till att de använder det i den utsträckningen de gör. L2 framhåller 

däremot att utbildningen har fått honom att inse fördelarna med att eleverna får lösa problem i 

skolan. Lite samma linje är även L5 inne på när hon menar att den matematikdidaktiska 

litteraturen som hon har läst på universitet har påverkat henne till att använda problemlösning 

i den grad som hon gör i skolan. Litteraturen har även gett henne värdefulla tips om hur hon 

kan arbeta med problemlösning i undervisningen. Hon menar dessutom att hennes eget 

intresse för att lösa problem har i stor utsträckning påverkat henne till att använda det i sin 

matematikundervisning. L3 och L7, lyfter däremot upp Skolverkets påtryckningar som en 

viktig faktor till att de använder sig av problemlösning i skolan. L3 menar att hon visserligen 

använde sig av problemlösning i skolan redan innan Skolverkets påtryckningar, men att hon 

nu använder det i större utsträckning eftersom kursplanerna numera så tydligt tar upp 

problemlösning. Även L7 menar att hon påverkats av kursplanerna men fortsätter med att vi 

alla har nytta av problemlösningen även i andra delar av livet så det är bra att förbereda 

barnen på det. Den viktigaste faktorn till att L4 använder sig av problemlösning i den 

utsträckning hon gör är en studieresa som hela skolan var med på för att lära sig mer om 

problemlösning. Under den resan fick läraren många nya idéer på hur hon kan arbeta med 

matematik i hennes klass. Läraren berättade vidare om de idéer hon fick på resan om elevnära 

problemlösningsuppgifter och vikten av att skapa ett behov hos barnen att vilja lösa 

problemen. Kommunikationen i undervisningen var ett viktigt inslag på de skolorna som de 

besökte och som läraren tagit med sig till sin egen undervisning. Ett annat exempel på något 

som hon inspirerats av från studieresan var att hennes elever fick gå till affären och titta efter 

priser på kakor och saft eftersom de skulle ha fika, då fick barnen räkna ut hur mycket som 

går åt och hur mycket det skulle kosta sammanlagt. 
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Diskussion 

Sammanfattning resultat 
Lärarna ger en relativt samlad bild av vad problemlösning är för någonting. Vi tänker här i 

korthet sammanfatta lärarnas syn på problemlösning för att göra det lättare att följa deras 

tankar senare i diskussionen. 

 

Fråga 1 - Vilken uppfattning säger sig lärarna ha om problemlösning som ett arbetssätt i 

undervisningen? 

Vissa lärare anser att benämnda tal inte är problemlösning medan andra lärare tycker att det 

visst kan vara problemlösning. De anser vidare att problem ska innebära en utmaning och 

kräva en ansträngning från elevens sida för att kunna lösa problemet. Många lärare är 

dessutom överens om att eleven inte får ha några färdiga lösningsmetoder för att uppgiften 

ska kallas för ett problem. Informanterna tar även upp att det finns både öppna och slutna 

uppgifter som går in under problembegreppet. En gemensam uppfattning som de flesta lärare 

har är att problemlösning är ett roligt och motiverande inslag i matematikundervisningen, 

detta gäller både för elever och för lärare. Lärarna menar dessutom att problemen eleverna 

skall ställas inför bör vara vardagsnära och elevnära. Informanterna tar även upp att 

problemlösningen måste få ta tid, eleverna måste få fundera i lugn och ro över olika 

lösningsstrategier och därefter ska det även finnas tid för samtal om elevernas olika lösningar. 

Lärarna är av den åsikten att problemlösning har få nackdelar, det passar bra oavsett område i 

matematiken. Lärarna tar också upp att problemen ska lösas i flera steg, det vill säga att det 

ska krävas mer än en uträkning för att komma fram till svaret. 

 

Fråga 2 - Hur och i vilken utsträckning anser lärarna att problemlösning används som ett 

arbetssätt i deras undervisning? 

Flera lärare nämner att de vill ge uppgifter som ligger på barnens kunskapsnivå. Lärarna 

pratar även om vikten av att samtala med eleverna om matematiska begrepp och olika 

lösningsmetoder i undervisningen. Över huvud taget så anser lärarna att språket är viktigt i 

matematiken och detta får eleverna träna på när de arbetar med problemlösning. De flesta 

lärare använder sig dessutom mycket av grupparbete i problemlösning. Hur mycket som 

lärarna väljer att arbeta med problemlösning skiljer sig från någon gång ibland till som mest 

varje lektion. Informanterna är nöjda med det problemlösningsmaterial de har tillgång till, de 

menar dessutom att de kan skapa materialet om de skulle behöva något.         
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Fråga 3 - Hur anser lärarna att de omsätter sina tankar och uppfattningar om 

problemlösning till undervisningen? 

Lärarna menar att deras syn på problemlösning kommer till uttryck genom att deras 

engagemang och intresse genomsyrar undervisningen, detta menar de smittar av sig på 

eleverna. Lärarna menar att med hjälp av problemlösning så tränas barnens kreativitet och 

detta vill lärarna få fram i deras undervisning och det är en av anledningarna till att de 

använder sig av problemlösning. Många lärare tycker också att elevernas förståelse blir bättre 

när de får chansen att arbeta med problemlösning, därför lyfter lärarna också fram det i deras 

undervisning. En del informanter anser att problemlösning är bra för att variera 

undervisningen och för att inspirera barnen, det är en stor anledning till varför lärarna 

använder sig av problemlösning i sin undervisning. Lärarna ger barnen olika verktyg att lösa 

problem för att få barnen att se på problemen från olika infallsvinklar. 

 

Metoddiskussion 
En svårighet som uppstått i vår undersökning är att två av lärarna L2 och L7 men framförallt 

L7 menar att alla matematikuppgifter är problem. Hon hävdar att matematikundervisningen 

handlar om att lösa problem, de andra lärarna däremot har andra krav för att en uppgift ska 

klassas som problem. Svårigheten blir då att lärarna pratar om lite olika saker när de pratar om 

problemlösning, det blir på så sätt svårt att göra någon riktigt bra jämförelse mellan lärarna. 

Det är därför av stor vikt att läsa detta arbete med insikten att alla inte talar om samma sak när 

de talar om problemlösning. Detta kan verka förvirrande för läsaren, det är vi medvetna om. 

Vi har dock ändå valt att ta med samtliga lärare i undersökningen och inte utesluta någon, 

eftersom vi bedömer att vi fått mycket värdefull information om lärarnas syn på 

problemlösning som vi vill framföra i detta arbete. Vi ville inte riskera att god information 

skulle gå förlorad ifall vi eliminerade eller tonade ner någon av lärarna i undersökningen. 

Svårigheten när man gör som vi gjort blir då att jämförelserna lärarna emellan blir 

problematiska och inte ger en klar bild av likheterna och skillnaderna i lärarnas syn på 

problemlösning.   

 

Vi känner även att L2 som i början av intervjun menade att han inte hade någon riktig 

definition av problemlösningsbegreppet, ställer till det för oss eftersom vi i vår undersökning 

var ute efter hur lärarna definierar och hur de ser på problemlösning i matematiken. Vi anser 
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såhär i efterhand att han allt eftersom intervjun pågick gav en alltmer tydlig definition av 

problemlösning. Vi anser alltså att han har en egen definition fastän han kanske inte har 

reflekterat över det så mycket som vi hade velat. Som exempel på det var när han menade att 

ett problem ska innebära en utmaning för eleverna och vad som är ett problem beror på vem 

som uppfattar det som ett problem. Vidare säger han också att problemen bör vara kreativa 

och laborativa. Vi bedömer dock att vi kanske skulle ha fått mer tydliga och mer innehållsrika 

svar ifall han hade fått mer tid till att fundera över hur han ser på problemlösning som metod i 

matematikundervisningen.  

 

De flesta av lärarna vi intervjuat är precis som vi nämnt tidigare vana att använda sig av 

problemlösning och har också en klar bild av vad ett problem är, utfallet skulle troligen bli ett 

annat ifall vi skulle få intervjua andra lärare som inte jobbar lika frekvent med 

problemlösning i matematiken. Vi kan därmed inte generalisera våra slutsatser på hela 

lärarkåren, eftersom vi då hade varit tvungna att intervjua och observera betydligt fler lärare, 

vilket vi inte hade möjlighet till på så pass kort tid. De slutsatser vi dragit gäller bara denna 

grupp lärare, men vi anser ändå att vi fått fram intressanta synpunkter på problemlösning som 

kan vara nyttiga att tänka på i matematikundervisningen. Men vi kan inte säga att det är 

speciellt tillförlitligt när det gäller hur lärare över lag ser på problemlösning i matematiken.   

 

 Våra forskningsfrågor känns så här i efterhand bra och de fungerade överlag väl för att få ut 

det vi ville av arbetet. Dock kände vi att den tredje forskningsfrågan hade vi störst svårigheter 

med, den handlar om hur läraren omsätter sina tankar om problemlösning till undervisningen. 

Vi anser att det hade varit bra om lärarna hade fått möjligheten att fundera på den 

intervjufråga som är knuten till denna forskningsfråga ett tag innan intervjun, eftersom det är 

en ganska stor och svår fråga att svara på, särskilt när lärarna har begränsad tid. Vi borde även 

ha varit tydligare och mer genomtänkta i vår formulering av Intervjufrågan så att vi på så sätt 

fått bättre svar som vi kan använda för att basvara forskningsfrågan. Denna forskningsfråga 

tror vi dock hade mer kommit till sin rätt ifall vi hade gjort en ordentlig observation, där fokus 

legat på att se på skillnader mellan intervjusvaren och hur undervisningen faktiskt ser ut, men 

vårt fokus låg inte där i just denna undersökning. Vi känner såhär i efterhand att vi hade 

kunnat ta bort denna fråga utan att det hade inverkat negativt på vårt arbete. Vi kände dock att 

vi ville ha med denna fråga eftersom den säger lite grann om hur lärarna har reflekterat kring 

sin egen syn på problemlösning och hur detta används i undervisningen. Men på grund av 

svårigheterna med denna forskningsfråga så har den inte fått så stort utrymme vare sig i 
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resultatet eller i diskussionen. De övriga forskningsfrågorna (fråga ett och tre) handlar om 

vilken uppfattning lärarna har på problemlösning och hur och i vilken utsträckning 

problemlösning används i matematiken. Dessa forskningsfrågor anser vi att vi kunde besvara 

på ett bra sätt eftersom vi fick bra svar på intervjufrågorna som var knutna till dessa 

forskningsfrågor. Svaren vi fått har hjälpt oss att skaffa oss en god bild av lärarnas syn på 

problemlösning. Kanske att forskningsfrågorna är lite väl stora och svåra att dra några korta 

slutsatser från, vi borde kanske ha specificerat oss än mer i forskningsfrågorna än vad vi 

gjorde.   

 

Resultatdiskussion 
Som tidigare nämnts har vi använt oss av Lesters (Taflin 2007, s.37) definition av 

problemlösning men vi kommer i diskussionen att utvidga vår definition på problemlösning 

för att vi anser att hans definition begränsar oss och vi känner att det finns andra delar som vi 

dessutom vill tillägga utöver hans definition. Vi känner att vi även vill diskutera det lärarna 

uppger och den syn av problemlösning som de har, och då upplever vi att Lester definition 

inte räcker till.  

 

Uppfattning om problemlösning 
I vårt arbete har vi i första hand fokuserat på frågan vilken uppfattning lärarna har om 

problemlösning i undervisningen. Här visade det sig att även om det finns vissa skillnader 

mellan lärarnas syn på problemlösning och hur de organiserar undervisningen så var lärarna 

ändå relativt samstämmiga. De flesta menade att för att det ska kallas för ett problem så ska 

eleverna inte på förhand ha någon färdig metod för hur de ska lösa uppgiften, och uppgifterna 

måste innebära en utmaning för eleverna. Även Taflin (2003) är inne på det spåret i sin 

avhandling. Vi är här eniga med både lärare och forskare, men vi känner att lärarna missar att 

eleverna även måste ha en lust att vilja lösa problemen, vilket Lester (Taflin 2007, s.37) tar 

upp som en definition av problemlösning. Detta tyckte vi kändes en aning konstigt eftersom 

problemlösning ofta används för att motivera och engagera eleverna att lösa problem, vilket vi 

tycker borde leda till att eleverna vill lösa problemen. Vi tror att en av anledningarna till 

varför forskare och lärarna är så överens som vi anser att de är när det gäller synen på 

problemlösning, är att de lärare vi fick chansen att intervjua var lärare som använder sig 

mycket av problemlösning och har det som ett stort intresseområde. Lärarna är insatta i 

ämnet, detta fick vi exempel på när L5 förklarade att hon läst mycket matematikdidaktik på 
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universitetet som påverkat hennes syn och användning av problemlösning i undervisningen. 

L2 menade på samma sätt att utbildningen påverkat honom till att använda sig flitigt av 

problemlösning.  

 

Elevnära och vardagsanknuten 
De flesta lärare i undersökningen är även eniga om att problemen skall vara vardagsanknutna, 

en del lärare menar även att problemen skall vara elevnära, dessutom menar de flesta lärarna 

att problemlösning är motiverande och roligt för barnen, detta kan vi även hitta i Malmers 

(2002) resonemang. Vi är också av den uppfattningen att det är viktigt att eleverna känner 

igen sig och förstår vad de har för nytta av det som de gör i matematiken, eftersom annars är 

det väldigt svårt att motivera sig till att arbeta med uppgifterna. Det här är någonting som en 

av oss också upplevt under skoltiden att det är svårt att lära sig någonting som känns 

meningslöst. Ahlberg (1991) tar precis som lärarna upp vikten av att ge eleverna problem som 

anknyter till barnens vardag för att koppla ihop skolmatematiken med verkligheten utanför 

skolan. Till motsats mot Ahlbergs påstående menar Grevholm (1991) att problemen inte 

nödvändigtvis behöver handla om vardagliga saker utan kan handla om annat så länge det 

innebär en utmaning för barnen. Här är vi inne på Ahlbergs linje då vi menar att för att 

eleverna ska kunna bli motiverade och engagerade i det de gör så krävs det uppgifter som är 

anpassade för barnen och som tar hänsyn till barnens förkunskaper och därmed blir elevnära. 

Man kan då diskutera vad som menas med elevnära om man då utgår från elevernas intresse 

eller om man menar sådant som barnen möter i sin vardag. En tredje tänkbar definition av 

elevnära är uppgifter som ligger nära elevernas individuella utvecklingszon. De lärare som var 

med i vår undersökning tycker vi främst passar in på den kategorin där de utgår från de 

situationer som eleverna möter i deras vardagsliv. Men det finns också lärare till exempel L4 

och L5 som menar att elevnära uppgifter är uppgifter som ligger nära barnens matematiska 

utvecklingszon. Båda dessa lärare jobbar dock mycket med situationer som eleverna möter i 

sitt vardagsliv till exempel går lärarna med eleverna och handlar i affären. Vi menar att barn 

lätt kan relatera till elevnära uppgifter eftersom de ofta är intressanta och vardagsanknutna för 

eleverna. Dessutom anser vi precis som L2 sa att det gäller att förbereda eleverna inför 

vuxenlivet och de situationer vi kan stöta på där. Om det menar Malmer (2002) att många 

elever har svårt att se kopplingen mellan matematiken och det kommande vuxenlivet. Vi 

anser därför att det gäller att göra eleverna medvetna om vilken nytta de har av problemen och 

detta anser vi vara en stor utmaning för läraren.  
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Rika problem 
L1 och L5 tar upp begreppet äkta eller rika problem, L5 ger även en definition av rika 

problem då hon beskriver att rika problem ska innehålla flera infallsvinklar samt många olika 

bottnar. Vi menar dock att denna definition inte är tillräcklig, det vill säga det måste in mer 

för att det ska kallas för ett rikt problem och detta finner vi stöd hos Taflin (2003). Det är de 

rika problemen som vi tycker är de mest intressanta inom problemlösningen eftersom vi anser 

att om lärarna kan tillgodose de kriterier som hon satt upp för rika problem, så menar vi att de 

lättare kan motivera och engagera eleverna. Detta eftersom uppgifterna bland annat ska vara 

lätta att förstå och utgå från elevernas vardag. Taflin menar vidare att problem även ska leda 

till att eleverna skapar nya spännande uppgifter, vilket vi tycker är bra för att få eleverna att 

bli mer delaktiga i undervisningen. Eleverna kan även få lösa varandras uppgifter och på så 

sätt göra matematiken roligare när de själva får vara kreativa vilket flera lärare uppger vara en 

fördel med problemlösning. Taflin menar att det är ett rikt problem först när eleven uppfattar 

uppgiften som ett problem, det vill säga om eleven inte vet hur uppgiften ska lösas. Detta är 

något som Ahlberg (1992) håller med om och fortsätter med att det är förhållandet mellan 

eleven och problemet som avgör om uppgiften ska klassas som ett problem. Vi anser dock att 

det är svårt att riktigt avgöra vad ett problem är eftersom det beror på elevens förkunskaper 

och det denne klarar av. 

 

Öppna problem 
Precis som flera lärare säger i vår undersökning så menar även Silver (1995) och Berglund 

(2005) att problemlösningsuppgifter bör vara inriktade mot att eleverna själva får välja 

lösningsmetoder och på så sätt arbeta mer kreativt. Även vi menar att det är viktigt att de 

problem läraren väljer är sådana där eleverna kan välja egna metoder för att lösa problemet. 

Med sådana uppgifter menar vi att det kan kännas extra motiverande för barnen när de löst 

uppgiften eftersom de då får känna att de klarade av uppgiften helt själv. L4 och L5 vill att 

eleverna får skapa egna problem på den nivå där de befinner sig, vilket även Silver (1996) är 

inne på. Även Gudrun Malmer (2002) tar upp fördelarna med att eleverna får formulera egna 

problem, hon menar att eleverna ofta blir stimulerade och dessutom mer språkligt medvetna. 

Vi håller med om att det är viktigt att eleverna själva får formulera problem eftersom de då får 

känna sig delaktiga i undervisningen, men också för att vi anser att de då får möjlighet att 

lägga uppgiften på den nivå de befinner sig, vilket vi anser är viktigt för barnens matematiska 

utveckling. Berggren (1998) är också inne på öppna problem när han skriver att de ger bra 
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tillfällen för eleverna att lösa problem på deras eget sätt och på deras nivå. Vi anser att precis 

som vi sagt tidigare att det är bra att eleverna får vara i fokus och att uppgifterna anpassas 

efter den kunskap eleverna har, här tror vi att öppna uppgifter har en fördel jämfört med 

exempelvis slutna uppgifter. Det är dessutom en fördel som vi ser det att alla elever kan hålla 

på med samma uppgifter samtidigt. Det innebär att barnen själva får anpassa uppgifterna efter 

deras nivå vilket innebär att barnen får ta ett större ansvar, vilket kan leda till att de blir mer 

motiverade.  

 

Benämnda tal 
Inom synen på problemlösning så har lärarna olika åsikter om benämnda tal är 

problemlösning eller inte. Tre av lärarna L1, L3 och L6 hävdar att benämnda tal inte är en del 

av problemlösning medan L2 och L7 menar att benämnda tal är en del av problemlösning. L4 

och L5 menar dock att benämnda tal ibland kan vara en del av problemlösning beroende på 

hur uppgiften är formulerad, det sistnämnda håller Taflin (2007) med om åtminstone när de 

benämnda talen är elevnära. Vi menar här precis som L1, L3 och L6 att benämnda tal inte är 

en del av problemlösning eftersom i många textuppgifter som benämnda tal oftast innebär, är 

det givet vilken metod eleven ska använda sig av och dessutom är svaret givet. Vi anser att 

metoden och svaret inte får vara givna för att en uppgift skall kallas för en 

problemlösningsuppgift. Berggren (1998) skriver angående benämnda tal att de kan skapa 

stora problem, speciellt för dem som har svårigheter att läsa och förstå en text, det kan 

innebära att eleverna ger upp eftersom de tror att de inte kan lära sig matematik. Pramling 

(2007) är inne på samma spår som Berggren när hon skriver att läraren måste försöka 

motivera och engagera eleverna samt arbeta med elevernas självförtroende så att de känner att 

de klarar av problemlösningen. Även vi menar att det är viktigt att motivera och engagera 

eleverna, vi vill göra det bland annat genom att eleverna får klura och fundera ut lösningar på 

problem som de inte har någon klar lösningsstrategi på. På så sätt vill vi minimera de 

svårigheter som Berggren tar upp. Självklart kan eleverna få svårt med läsningen även i 

problemlösningssammanhang men vi tror ändå att om läraren tillsammans i helklass går 

igenom problemet på tavlan så ska det underlätta för eleverna när de själva ska finna en 

lösning på problemet. 
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Kommunikation 
En annan sak som de olika lärarna pratade flitigt om i våra intervjuer var hur viktigt språket är 

för problemlösning och L2 menade att den kommunikativa biten ofta faller bort i 

läroböckerna vilket han var missnöjd över. Samtliga lärare uppgav att de ofta diskuterar i 

helklass olika lösningsstrategier och L1 menade att problemlösning ger ingenting utan samtal 

där eleverna får möjlighet att lära av varandra. Denna synpunkt får dessutom stöd hos Taflin 

(2003) som också menar att eleverna bör få diskutera matematiska begrepp för att utveckla 

sina matematikkunskaper. Vi anser att språket i matematik bör få vara ett centralt inslag där 

eleverna får lära tillsammans med andra. I dessa samtal kan eleverna få en större förståelse för 

det matematiska språket och läraren kan dessutom lyfta fram bra sätt att tänka hos eleverna så 

att fler elever inspireras till att hitta nya kluriga lösningar på problemen. Under 

observationerna såg vi att även lärarna delade vår tanke om betydelsen av att eleverna får 

diskutera sina lösningar med varandra, detta är något som vi anser är viktigt och som inte får 

glömmas bort. 

 

L4 menar att det är viktigt när de jobbar med problemlösning att få med de tre språken 

matematikspråk, skriftspråk och bildspråk när eleverna ska förklara sina lösningar. Även 

Pramling (2007) och Berggren (2002) håller med om vikten av att låta eleverna få uttrycka sig 

med olika språk, Pramling menar vidare att de olika språken tillsammans med barnens logiska 

förmåga ger eleverna många bra verktyg så att de ska kunna lösa problemen på egen hand. Vi 

anser att de tre språken är en väldigt bra idé att använda sig av, eftersom att läraren då tydligt 

kan se hur eleverna tänkt. Vi tror också att detta sätt att använda de tre språken kan hjälpa 

barnen i deras matematiska utveckling eftersom de tar upp olika aspekter av matematiken. 

Ahlbergs (1992) exempel om pojken och bildspråket visar på hur viktigt det är att få eleverna 

att inse hur betydelsefullt det är att rita ner deras tankar för att de lättare ska komma fram till 

lösningar på problemen. Detta är också sådant som vi kan koppla till våra egna erfarenheter 

att det blir lättare när vi får skriva ner våra tankar för att komma fram till en lösning på de 

problem som vi ställs inför. 

 

Fördelar och nackdelar 
Samtliga lärare är positiva till problemlösning och de menar framförallt att det logiska 

tänkandet tränas i problemlösning men det är även bra för att träna samarbete. L3, L5 och L7 

uppger att barnens förståelse blir bättre av att de får jobba med problemlösning, eftersom de 
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får samtala mycket om de olika matematiska begreppen och får utmanande uppgifter. Malmer 

(2002) håller med det som lärarna tidigare har sagt och fortsätter med att problemlösning är 

bra för att träna eleverna att läsa och förstå en text. Lärarna i vår undersökning menar också 

att barnen tränar deras fantasi och kreativitet när de får arbeta med problemlösning, detta är 

något som även Silver (1995) håller med om. Just det där med att eleverna får arbeta med sin 

kreativitet och fantasi i matematiken tror vi är jätteviktigt för eleverna så att de får känna att 

de har någon nytta av sin kreativitet i skolan. Vi upplever att det inte utnyttjas i matematiken i 

den utsträckning det borde göra, för att på så sätt öka intresset för ämnet. Lärarna uppgav 

dessutom att eleverna anser att problemlösning är roligt och inspirerande. Det är någonting 

som vi anser att läraren ska ta tillvara på eftersom om eleverna tycker det är roligt så blir de 

också mer angelägna att vilja lösa problemen vilket kan leda till att de lär sig mer.  

 

L4, L5 och L6 menar att barn ofta saknar uthållighet och därmed lätt ger upp, särskilt när de 

är ovana med problemlösning. Vi anser att det här inte går att skylla på eftersom det är 

lärarens ansvar att se till att eleverna tränar sin uthållighet. Vi skulle istället hävda att 

svårigheten istället ligger i att läraren inte hittat tillräckliga strategier för att motivera eleverna 

och gett dem tillräckliga metoder, vilket kan leda till att eleverna inte klarar av uppgifterna 

och därmed blir uppgivna. De tre lärare som tagit upp detta använder sig dock mycket av 

problemlösning och som tur är så använder inte lärarna dessa nackdelar som skäl till att inte 

använda sig av problemlösning. En annan svårighet som fyra lärare tar upp L3, L4, L5, och 

L6, är att problemlösning tar tid men det måste samtidigt tillåtas få ta den tid det tar. L4 

menar att det som är tidkrävande är att eleverna själva måste få tid till att fundera och laborera 

med lite olika lösningsmetoder, sedan ska allt redovisas i helklass där lärare och elever ska 

samtala om olika lösningar. Både Polya (1970) och Johansson (2002) är inne på detta spår när 

de påstår att eleverna måste hålla på med problemlösning under en längre tidsperiod. Detta 

eftersom det krävs mycket träning för att bli en duktig problemlösare på samma sätt som det 

krävs massvis med träning för att bli en god simmare (Polya 1970). Johansson (2002) 

kommenterar tidsaspekten med att många lärare använder andra arbetsmetoder eftersom 

problemlösning är så tidskrävande som det faktiskt är. Vi anser att det nödvändigtvis inte 

behöver var en nackdel att problemlösningen är tidskrävande, det kan vara skönt att ha ett 

inslag i matematiken som problemlösning är som får ta tid, där det inte handlar om att hinna si 

och så långt i matematikboken. Självklart har lärarna en tidsplan att gå efter och vi förstår de 

lärare som inte gärna vill avbryta mitt i en problemlösningslektion, vi anser ändå att det är 

värt att arbeta med problemlösning trots den extra tid det tar om vi ser till de fördelar som det 
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för med sig. Precis som både Polya och Johansson är inne på så anser vi att lärarna måste låta 

barnen få arbeta mycket med problemlösning under en längre tid för att de ska bli duktiga och 

skaffa sig adekvata metoder. Vi anser precis som Berggren (2002) att det är viktigt att 

eleverna får möta olika kreativa uppgifter samt känner till viktiga matematiska termer. Detta 

är något som vi varit inne på tidigare och det är självklart för oss att eleverna måste utmanas 

med hjälp av olika typer av uppgifter så att de vänjer sig vid det matematiska språket.  

 

Hur används problemlösning 
Under observationen var L3 tydlig när hon delade ut problemen till eleverna att hon inte ville 

veta svaren på uppgifterna utan hon ville istället veta hur eleverna kom fram till lösningen på 

problemet. På så sätt fick eleverna möjligheten att höra lite olika sätt att tänka på, vilket vi 

anser kan vara lärorikt för de andra barnen att ta del av. Vi känner att hennes tydlighet med att 

vägen fram till svaret är det viktiga, är bra för att få till en diskussion i klassrummet. Men 

även för att få eleverna att inse att vägen fram till svaret är minst lika viktigt som svaret, vilket 

vi anser att barnen lätt glömmer bort då de fokuserar för mycket på slutmålet. Detta gjorde 

hon för att inte eleverna endast ska ta efter den metod som läraren presenterar, hon vill 

dessutom komma bort från att eleverna bara rutinmässigt löser uppgifterna utan att ens 

reflektera över andra lösningssätt, vilket även Möllehed (2001) håller med om. Vi anser att 

läraren på detta sätt ”tvingar” eleverna till att hitta olika lösningsmetoder på problemet, vi 

anser att en lösning på svårigheten kan precis som L4 pratade mycket om vara att eleverna 

själva kan få bestämma över innehållet i uppgiften.  

 

Det är precis som vi varit inne på tidigare viktigt att barnen får ta eget ansvar i 

problemlösningsundervisningen, detta menar även Skoogh och Johansson (1991) som 

fortsätter med att det är viktigt att ge eleverna verktyg till att lösa okända problem. L6 är inne 

på samma linje när hon pratar om vikten av att läraren på ett tydligt och konkret sätt ger 

eleverna olika strategier så att de kan lösa dem på egen hand. Hon menar dessutom att det är 

svårt att ge ut lämpliga metoder som alla elever begriper när eleverna skall jobba med svårare 

problem. Vi anser att det är mycket viktigt att på ett konkret sätt ge eleverna metoder så att de 

på så sätt ska ha en rimlig chans att ställas inför hittills okända problem. Det är säkerligen 

precis som L6 säger inte det enklaste att hela tiden ge bra metoder men det är samtidigt en 

viktig utmaning som vi lärare ställs inför. När det gäller tanken att eleverna bör få ta stort 

ansvar i problemlösningsundervisningen så berättar L3 att eleverna i hennes klass ställer upp 
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och hjälper varandra utan att berätta svaren precis som de sett läraren göra. Vi anser att lärare 

ska sträva mer efter att få elever att hjälpa varandra, inte för att de ska bli några extralärare 

utan för att eleverna ska få känna att de får ta eget ansvar och dela med sig av sina tankar och 

idéer. L1 menar att små barn ofta är duktiga problemlösare och ger ett exempel på när hennes 

klass arbetar med de yngre faddrarna klarar de sig minst lika bra som de äldre. Även Ahlberg 

(1998) håller med om att barn innan skolåldern är vana att lösa problem i deras vardagsliv 

men det som ofta ställer till det för dessa barn är det matematiska språket som de inte alls är 

bekant med innan skolstart. Vi menar att ett sätt för att undvika att eleverna låser sig vid ett 

visst sätt att tänka är att låta eleverna kontinuerligt få arbeta med problemlösning så att 

eleverna kan vidga sina perspektiv och tänka ett steg längre än vad de annars är van vid, 

precis som L6 menar. 

 

Lärarnas undervisning med problemlösning skiljer sig en aning, men det är något som vi anser 

är bra eftersom det kan tyda på att lärarna har reflekterat över vilka metoder som bäst fungerar 

i deras klass. Lärarna har även lite olika syn på vad som är viktigt i matematikundervisningen 

vilket kan ha påverkat till att undervisningen ser olika ut. L1 förespråkar att eleverna ska få 

arbeta med kluringar vilket Taflin (2003) också förordar, sedan diskuterar läraren med klassen 

om hur de löst uppgiften. L5 och L6 pratar däremot om att ge eleverna verktyg för att lösa 

problem i framtiden. Detta håller Silver (1995) med om och tillägger att lärarnas uppgift är att 

organisera undervisningen så att barnen skaffar sig användbara lösningsstrategier för att klara 

av problemen. Wyndhamn (1991) är precis som Silver (1995) också inne på hur viktigt det är 

med att organisera undervisningen. Han menar att de problem som ska lösas ska ha en viktig 

funktion i sammanhanget och inte bara lösas för lösandets skull utan för att eleverna ska förstå 

varför de arbetar med en specifik uppgift. Betydelsen av att organisera undervisningen så att 

alla delar hänger ihop, anser vi är viktigt att tänka på eftersom eleverna då får känna att det de 

går igenom har ett syfte och ett sammanhang. Därför anser vi att problemlösningen bör vara 

en stor del av undervisningen så att den ingår i ett sammanhang och inte bara blir något som 

läraren slänger in ibland för att variera undervisningen. Då riskerar eleverna att hamna i en 

situation där de inte vet varför de helt plötsligt ska hålla på med en speciell uppgift. Det skall 

dock sägas att vi har en begränsad insyn i hur lärarna egentligen bedriver sin 

problemlösningsundervisning. Vi är endast hänvisade till intervjuerna med lärarna samt till 

några enstaka observationer, men samtidigt känner vi att vi inte har någon anledning att tro att 

deras undervisning ser annorlunda ut mot vad de uppgett för oss i intervjuerna.  
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Ett annat sätt att använda sig av problemlösning i undervisningen är att flera lärare använder 

sig av matematikverkstäder, de som ännu inte har en sådan verkstad har uppgett att det är 

under uppbyggnad, detta gäller alla utom L5 och L7. Under våra observationer fick vi 

dessutom möjlighet att titta lite extra på två lärares matematikverkstäder. Vi blev dock 

speciellt imponerad av en lärares matematikverkstad som hade mycket lärandematerial. Vi 

tyckte att rummet var möblerat på ett sådant sätt att det lockade till lärande för eleverna, det 

fanns mycket genomtänkt färdigt material som eleverna snabbt kan ta fram och använda utan 

att de behöver bli så beroende av läraren. Av det materialet vi såg i matematikverkstaden så 

var det uppbyggt så att eleverna skulle arbeta i par eller i grupp vilket Taflin (2007) är inne på 

när hon menar att problemlösning kan ge eleverna tillfällen till grupparbete. Precis som 

flertalet lärare varit inne på så anser även vi att problemlösning passar speciellt bra till att 

användas i såväl par som i grupp då eleverna har möjlighet att diskutera med varandra och att 

de då får hjälpa varandra med att finna lösningar på problemet. Detta såg vi prov på i 

observationen av L5 där hon använde sig av grupparbete där eleverna själva upptäckte 

mönster när lärarna och eleverna samtalade om olika lösningar på problemet. Det vi kände 

kunde vara en aning negativt var att ljudvolymen blev hög men å andra sidan så kan vi se det 

som ett tecken på att eleverna blev ivriga och engagerade när de skulle lösa uppgiften. 

 

I vilken utsträckning 
Lärarna uppger att de använder sig av problemlösning från någon gång då och då till att vissa 

lärare använder sig av det mest hela tiden. L7 säger sig arbeta med problemlösning hela tiden 

eftersom hon menar att all matematik är problemlösning. Utifrån den definition vi har av 

problemlösning som innebär bland annat att eleverna inte på förhand har en given metod så 

menar vi att hon ur vårt perspektiv inte använder problemlösning i den omfattning hon själv 

anser. Denna lärare har dock en matematikbok som innehåller en del problemlösning och 

därför får även hennes elever chansen att arbeta med det som vi kallar för problemlösning. L4 

som även hon säger sig använda mycket av problemlösning berättar att hon har en ren 

problemlösningslektion i veckan där eleverna får möjlighet att arbeta enskilt eller i grupp för 

att lösa problem. Det faktum att L4 använder sig mycket av problemlösning anser vi är riktigt 

bra för det är precis som Johansson (2002) sagt tidigare nödvändigt att kontinuerligt arbeta 

med problemlösning för att bli duktig på det. Därför anser vi att det bör finnas med som inslag 

åtminstone varje vecka i matematikundervisningen. När vi sammanfattade hur mycket lärarna 

använder sig av problemlösning så visade det sig att de lärare vi intervjuat använder sig mer 
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av problemlösning än vad vi på förhand trott. Det kan delvis bero på att de lärare som var med 

i vår undersökning är insatta i ämnet och brinner för problemlösning. En annan anledning kan 

också vara att skolverket tydligare trycker på vikten av att använda sig av problemlösningen i 

matematikundervisningen. Eftersom vi är vana från vår egen skoltid med en undervisning där 

läraren främst följer läroboken och inte går så mycket utanför den, så förväntade vi oss att 

lärarna som var med i vår undersökning skulle arbeta på ett liknande sätt. Det visade sig som 

tur var att lärarna överlag inte verkade vara så bundna vid matematikboken utan istället 

varierade sig lärarna mellan att arbeta laborativt och med läroboken. 

 

Hur synen på problemlösning kommer till uttryck 
Intervjufrågan som rör det här området hade många lärare svårt att förstå och ge några tydliga 

svar på. På denna fråga fick vi trots allt en del intressanta svar, bland annat så menar många 

lärare att de är bra på att entusiasmera och motivera barnen till att använda sig av 

problemlösning. Många av lärarna tycker dessutom själva att det är roligt med 

problemlösningsuppgifter och de tror också att eleverna känner av det så att det smittar av sig 

till dem. Lärarna pratar också om att göra problemen vardagsnära och som ger eleverna 

utmaningar. L2 påpekar att han går mycket utanför matematikboken för att få mer 

problemlösning och särskilt det kommunikativa eftersom han tycker att läroböckerna inte tar 

upp det i tillräckligt stor utsträckning, vilket han tycker är ett stort aber. Detta resonemang 

finner vi stöd hos i Taflin (2003) som framhåller att eleverna bör få diskutera olika lösningar 

för att de bättre ska tillägna sig matematiken. Även Ahlberg (1992) håller med om detta och 

anser vidare att sammanhanget är viktigt när eleverna ska lära sig det matematiska språket. L3 

är också inne på att det är otroligt viktigt att prata matematik i sin undervisning för att göra 

det mer begripligt för barnen, det är något som vi tydligt kunde se när vi observerade henne. 

L4 anser att eleverna får träna på flera kompetenser och därmed se saker i olika perspektiv när 

de arbetar med problemlösning, detta försöker hon förmedla till eleverna vilket hon anser att 

hon lyckas bra med. I intervjufrågan som är knuten till denna forskningsfråga känner vi att vi 

inte riktigt fick de svar som vi hade hoppats på, de svar vi fick var oftast korta och med viss 

tvekan i rösten från lärarna, vi borde här ha varit tydligare i formuleringen av intervjufrågan. 

Vi vill ändå gärna behålla denna frågeställning eftersom den ger en intressant bild av vad 

lärarna gör av den kunskap och de insikter som de införskaffar sig när det gäller 

problemlösning. 
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Slutsatser 
• Lärarna använde sig av problemlösning i större utsträckning än vad vi på förhand hade 

förväntat oss. 

• Arbetet med problemlösningen hos lärarna kändes genomtänkt och fick stöd från 

mycket av det forskarna skriver om problemlösning.  

• Lärarna hade i de flesta fallen skapat sig en egen definition av problemlösning och 

kunde på ett tydligt sätt framföra sina åsikter på våra frågor, vilket vi hade stor nytta 

av i vårt arbete. 

• Lärarna hade också mycket laborativt material som de kunde använda sig av i 

problemlösning. 

• Vi känner att detta arbete har gett oss en bättre förståelse och det har dessutom stärkt 

vår uppfattning av vad som ingår i problemlösningsbegreppet, det är litteraturen 

tillsammans med lärarnas utsagor som har bidragit till detta.  

• Att lärarna hade så pass samstämmig uppfattning som de faktiskt hade förvånade oss 

en aning. 

• Samtalet i problemlösningen påtalades av lärarna i större utsträckning än vad vi hade 

räknat med, för oss kändes det som om lärarna ansåg att det var en av de största 

vinsterna med problemlösning.  

• Vi känner att vi fått större kunskap om Skolverkets tankar om problemlösning och hur 

högt prioriterat det verkar vara i dagens skola. 

 

Förslag på vidare forskning 
Vi har i detta arbete utgått ifrån lärarnas syn på problemlösning, det hade varit roligt att i ett 

framtida arbete istället fokusera på barnen och hur de upplever problemlösning, vad de ser för 

fördelar och nackdelar med just denna typ av uppgifter. Man kan även kika mer på barnens 

delaktighet i problemlösningsundervisningen. 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

 
2. När blev du färdigutbildad? 

 
3. Hur ser du på begreppet problemlösning, vad är problemlösning för dig?  

– Hur skulle du definiera vad ett problem är? 
Vår tanke är här att få en uppfattning om lärarnas inställning och tolkning av 
problemlösningsbegreppet. Denna fråga passar bra till fråga 1. 

 
4. Vad ser du för fördelar med problemlösning, och på vilket sätt kan 

problemlösning vara bra i undervisningen?  
Här vill vi se vad lärarna anser vara positivt med problemlösning och vad lärarna ser 
för användningsområden. Denna fråga passar bra i på fråga 1.  

 
5. Finns det några särskilda tillfällen där problemlösning passar bättre än andra 

metoder? 
– I så fall vid vilka tillfällen?  
– Finns det tillfällen då problemlösning passar mindre bra än andra metoder? 
Här vill vi se om lärarna anser att det finns något område där problemlösning passar 
extra bra och vid vilka tillfällen det skulle kunna vara. Denna fråga passar bra in på 
fråga nummer 1.   

 
6. Vad ser du för nackdelar/svårigheter med problemlösning?  

- Hur har ni lagt upp arbetet med tanke på dessa?  
Här vill vi se vad lärarna anser vara svårigheterna med problemlösning och hur lärarna 
möter dessa svårigheter. Denna fråga passar bra in till fråga 1. 

 
7. Vilken enskild faktor har haft störst påverkan till att du använder dig av 

problemlösning? 
– Vilken enskild faktor har haft störst påverkan till att du inte använder dig av 
problemlösning?  
– Hur tänker du då? 
Här vill vi ta reda på vad som påverkat läraren till att använda eller inte använda 
problemlösning, vad är huvudargumenten? Denna fråga passar bra in på fråga 1 och 3. 

 
8. Utifrån din erfarenhet, hur ser förutsättningarna ut för problemlösning i ditt 

klassrum?  
– Förtydliga din tanke om detta. 
I denna fråga så vill vi ta reda på vad det kan vara som gör att problemlösning är ett 
bra eller ett mindre bra alternativ, för just den läraren. Denna fråga passar in till både 
fråga 1 och 3.   

 
9. Vilken/vilket lärobok/material använder du dig av? 

– Av vilken anledning har du valt det materialet? 
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– Var får du ditt material ifrån när det gäller problemlösning, använder du t ex 
färdiga uppgifter från boken, eller skapar du egna problem som eleverna får 
arbeta med etc.? 
– Är det något du saknar i materialet?  
Här vill vi se på vilket sätt läraren lägger upp sin egen undervisning och se hur 
materialet som de använder ser ut. Denna fråga tycker vi stämmer bra in på fråga 2 
och 3. 

 
10. Hur arbetar du med problemlösning i undervisningen?  

– Arbetar du med grupp eller enskilda övningar i problemlösning?  
– Av vilken anledning och hur ser fördelningen ut?  
– I vilken utsträckning får eleverna samtala under arbetet? 
Här vill vi se hur arbetet med problemlösning i klassrummet ser ut, till exempel om de 
jobbar enskilt eller i grupp. Denna fråga anser vi stämmer bra in på fråga 2 och 3.  
 

11. I vilken omfattning använder du dig av problemlösning i din undervisning? 
– I vilka sammanhang?  
Här vill vi ta reda på om problemlösning är något som används av lärarna i någon 
vidare utsträckning. Denna fråga stämmer bra in på fråga 2. 
 

12. Hur anser du att er uppfattning om problemlösning kommer till uttryck i ert 
arbete?  
Här vill vi ta reda på hur lärarna anser att deras åsikter om problemlösning kommer till 
uttryck i undervisningen. Denna fråga passar bra till fråga 3. 

 
13.  I målen för år 3 står det om problemlösning att:  

 
”Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som 
behövs för att kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja 
lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och 
deras rimlighet” 

 
Hur tolkar du det, och hur förverkligar du det i praktiken?  
Med denna fråga vill vi se hur målen uppfattas hos läraren och hur dessa mål 
genomsyrar deras undervisning. Eftersom vi tar för givet att lärarnas uppfattning ska 
ha sin grund i kursplanerna så ser vi en koppling till fråga 1 och 3.   

 
14.  Står det något om problemlösning i er lokala kursplan?  

– I så fall hur är den formulerad?  
Vi tänker oss att se hur läraren tolkar problemlösning utifrån den lokala kursplanen, 
och hur det sedan gestaltar sig i undervisningen. Eftersom vi tar för givet att lärarnas 
uppfattning ska ha sin grund i den lokala kursplanen så ser vi en koppling till fråga 1 
och 3.   

 
15.  Är det något mer du vill tillägga? 

 
Med fördelar och nackdelar menar vi jämfört med en traditionell undervisning utifrån 
läroböcker som inte är speciellt inriktade på problemlösning. 
 
Frågegrupperna är ett försök till en indelning men frågorna hör mycket ihop. 
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Frågegrupper 
Lärarnas synsätt: 3, 7 och 12  
Fördelar nackdelar: 4-6 
Klassrummet: 8 
Material: 9 
Deras undervisning: 10-11 
Styrdokument: 13-14 
 


	Inledning
	Syfte och frågeställningar

	Litteraturgenomgång
	Definitioner
	Fördelar och nackdelar
	Hur skall man arbeta med problemlösning

	Metod
	Urval av informanter
	Urval av intervjufrågor
	Metodens genomförande
	Analysmetod
	Metoddiskussion
	Disposition av resultat

	Resultat
	Hur definierar lärarna problem
	Benämnda tal
	Rika problem
	Varför problemlösning
	Fördelar 
	Nackdelar och svårigheter
	Hur arbetar lärarna med problemlösning
	När passar problemlösning
	Material
	I vilken utsträckning
	Vad har påverkat lärarna

	Diskussion
	Sammanfattning resultat
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Uppfattning om problemlösning
	Elevnära och vardagsanknuten
	Rika problem
	Öppna problem
	Benämnda tal
	Kommunikation
	Fördelar och nackdelar
	Hur används problemlösning
	I vilken utsträckning
	Hur synen på problemlösning kommer till uttryck
	Slutsatser
	Förslag på vidare forskning

	Litteraturförteckning
	Bilaga

