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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att jag vill få en fördjupad kunskap när det gäller problemlösning i 

matematikundervisning. Jag vill ta reda på hur olika pedagoger tänker och arbetar kring 

problemlösning i matematik i årskurserna 1-3. Genom intervjuer med fem lärare i årskurserna 

1-3 med olika yrkeserfarenhet och utbildning har jag samlat in min data. Min studie har fokus 

på hur lärarna uppfattar begreppet problemlösning. Jag har också undersökt hur de anpassar 

sin undervisning efter kursplanens avsikter när det gäller just problemlösning samt hur de 

förklarar att problemlösning tar form i deras undervisning. Resultatet visar att lärarnas 

definition av problemlösning i matematik liknar den som finns i kursplanen för matematik 

samt den som finns i Ahlberg(1992). Alla lärare förklarar att deras undervisning bygger på 

kursplanens avsikter. När det gäller hur arbetet med problemlösning tar form i klassrummet så 

jobbar alla lärare med matematikboken och andra undervisningsmaterial som till exempel 

kluringar och stenciler. Ingen av mina informanter arbetar endast med matematikboken. 

 

Nyckelord: kursplan, lärares uppfattning, intervjustudie, matematikbok 
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Inledning 

Jag har under min egen skoltid haft en dålig inställning till matematikämnet. Jag har alltid sett 

det som något tråkigt, enformigt, svårt och abstrakt. Jag har därför valt att fördjupa mig i 

ämnet för att på så sätt få en större insikt och kunskap i vad en bra undervisning ska innehålla. 

Detta för att mina framtida elever ska få en bättre och mer lustfylld inställning till 

matematiken i skolan än vad jag fick. Under min utbildning har man ofta fått höra hur 

svenska elever presterar sämre i de internationella testerna i matematik och att deras förståelse 

för matematik är sämre än tidigare. Detta på grund av deras bristande kunskap i bland annat 

problemlösning, ofta via en starkt läroboksstyrd undervisning. I Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning Undervisningen i matematik (2009) kan vi angående en läroboksstyrd 

undervisning bland annat läsa att: ”Det får konsekvensen att eleverna får små eller inga 

möjligheter att utveckla sin kompetens i problemlösning, sin förmåga att använda logiska 

resonemang och sin förmåga att sätta in matematiska problem i sammanhang.” (s. 9) 

Att eleverna inte får några möjligheter att utveckla sin kompetens i problemlösning låter 

absolut inte som något att sträva efter. Jag vill därför undersöka vad kursplanen säger om 

problemlösning. Jag vill också ta reda på hur jag som blivande lärare ska gå till väga för att 

min undervisning ska följa kursplanens avsikter. Hur ska min undervisning se ut för att ge 

eleverna den kunskap de behöver för att klara av samhällets förväntningar? 

I kommentarsmaterialet till matematik för LGR11(Skolverket, 2011a) kan vi under rubriken 

Formulera och lösa problem läsa att: 

 

 ”Ett syfte med undervisningen i matematik är att den ska bidra till att eleverna   

 utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem. Kursplanen har 

 en tydlig inriktning mot problemlösning då det är centralt i matematisk 

 verksamhet. Ett av de långsiktiga målen i kursplanen anger också att eleverna 

 ska utveckla förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik 

 samt värdera valda strategier och metoder.” (s.8) 

 

Med tanke på hur problemlösning förklaras här ovan som något ”centralt i matematisk 

verksamhet” vill jag undersöka hur lärare idag tolkar kursplanerna för matematik med just 

problemlösning i åtanke. Vad är problemlösning för dem och hur anser de att arbetet med 

problemlösning visar sig rent praktiskt i undervisningen? Efter arbetet hoppas jag ha en större 
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insikt i vad problemlösning är samt att jag samlat på mig kunskap som kan hjälpa mig i min 

egen roll som lärare. 

 

Förtydligande 

Till att börja med vill jag klargöra hur jag tolkar kursplanen och dess begrepp när de gäller 

området problemlösning inom matematik. Orden ”Problemlösning” samt ”lösa problem” är 

ofta förekommande i skolans olika styrdokument för matematik. Dessa två ord tolkar jag som 

att behandla samma område, nämligen Problemlösning. Nedan finns ett citat som styrker min 

tolkning av detta. 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket 2011a) under rubriken 

Formulera och lösa problem står följande: 

”Ett syfte med undervisningen i matematik är att den ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper för att kunna formulera och lösa problem. Kursplanen har en tydlig inriktning mot 

problemlösning då det är centralt i matematisk verksamhet.” (s.8) 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att fördjupa min kunskap om problemlösning inom 

matematikämnet och få en tydligare bild av hur lärare tänker och arbetar kring 

problemlösning i matematik. 

1. Hur tolkar och värderar läraren begreppet problemlösning i matematik? 

Här vill jag ta reda på vad läraren anser att problemlösning i matematik är och om 

läraren anser att det är viktigt för eleverna att lösa problem? Om så är fallet varför 

anser läraren att det viktigt? 

 

2. Hur anser läraren att hen arbetar utifrån kursplanen i matematik för åk 1-3 gällande 

problemlösning?  

Här vill jag ta reda på hur lärarens syn på sitt arbete med problemlösning 

överensstämmer med det kursplanen säger. 

 

3. Hur beskriver läraren att arbetet med problemlösning tar form i undervisningen? 

Jag vill här ta reda på hur lärarna i praktiken låter eleverna jobba med 
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problemlösning i klassrummet och hur de vill att eleverna löser problem? Hur 

förklarar lärarna att arbetet med problemlösning visar sig i undervisningen? 

 

Litteraturgenomgång  

Vad säger kursplanen i matematik om problemlösning? 

Redan i den föregående läroplanen: Lpo 94 (Skolverket 2011b) nämns problemlösning som 

något centralt. Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad står följande:  

”Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många 

problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man 

behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut 

från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av 

matematik matematiska begrepp och metoder.”(Skolverket 2009, s.5) 

Hur stort utrymme har då problemlösning i de nya styrdokumenten? Som det står ovan är 

problemlösning något som är och har varit centralt i dagens matematikundervisning. 

Problemlösning nämns även i LGR11 under rubriken Skolans Uppdrag som något viktigt 

(Skolverket 2011c). 

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem. (s.9)” 

Det tillhör alltså skolans uppdrag att stimulera eleverna till att lösa problem. Hur förklarar då 

läroplanen begreppet problemlösning, vad är det elever gör när de löser problem? Vilka 

förmågor och egenskaper använder de? 

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket 2011a) menar att 

problemlösning omfattar många delar av matematiken, problemlösning visar sig i allt från att 

använda sig av olika matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer som i att kunna 

resonera matematiskt. Här läggs vikt på att kunna reflektera och värdera rimlighet i olika 

resultat i relation till problemet man har framför sig. Att utveckla kunskaper om 

problemlösning handlar till stor del om att se att alternativa lösningar också kan vara en väg 

till resultatet. 
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Den tydligaste definitionen av vad problemlösning är hittar vi på samma sida. Här förklarar 

kursplanen att matematiska problem till skillnad från rena rutinuppgifter är situationer där 

eleverna inte känner till hur problemet ska lösas. Här måste eleverna istället undersöka och 

pröva sig fram för att nå lösningen (Skolverket 2011a). 

 

Vad säger forskningen att problemlösning i matematik är? 

Ordet problemlösning syftar som det låter till lösningen av ett problem. Ann Ahlberg förklarar 

i sin avhandling Att möta matematiska problem – En belysning av barns lärande (1992) att 

det finns svårigheter vid avgränsning av begreppet problemlösning, då i samband med 

definitionen av vad ett problem är. Hon förklarar att ordet problem i Svensk Ordbok definieras 

som en svårighet som det krävs stor ansträngning för att komma till rätta med, men även som 

en uppgift vilken kräver tankearbete och analytisk förmåga (Ahlberg, 1992). 

 

Vidare förklarar hon att det vid problemlösning i matematik är så att elever definierar 

matematikuppgifter olika och även då definierar uppgifter som klassas som 

problemlösninguppgifter olika. Det är alltså relationen mellan eleven och uppgiften som 

avgör om uppgiften är ett problem eller inte.  En svår uppgift som kräver stor ansträngning för 

att lösas av en elev kan istället vara enkel för en annan. En elev som idag upplever ett 

problem som besvärligt behöver inte ha samma inställning imorgon(Ahlberg, 1992). 

Detta är även något Ebbe Möllehed uppmärksammat i sin avhandling Problemlösning i 

matematik – En studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-9 (2001).  

 

 ”Att lösa en viss uppgift kan vara en ren rutinsak för en elev, medan det är en 

 krävande tankeprocess för en annan. Vill man ge uppgifter med inriktning mot 

 problemlösning till alla elever i en viss årskurs måste svårighetsgraden varieras, 

 från närmast rutinartade problem till svårare problem, som kan antas stimulera 

 de högpresterande eleverna.” (Möllehed, 2001, s 11). 

 

Ahlberg definierar problemlösning på ett liknande sätt som den förklaras i skolans kursplan 

för matematik, som en typ av uppgift där det inte finns något givet svar på vilken metod som 

skall användas vid lösningen av uppgiften. Hon trycker även på att undervisning inom 

problemlösning ska kopplas samman med de problem barnen möter i sin egen verklighet. 

  ”Problemlösning ses som en utgångspunkt för att skapa behov hos eleverna att   
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 tillägna sig matematisk färdighet och inte för att träna en redan inlärd färdighet.” 

 (Ahlberg, 1992, s 9). 

 

Möllehed definierar problemlösning som något motsatt mot stereotypa lösningsmetoder där 

eleverna bara kopierar färdiga metoder som ofta serverats av läraren, där de inte reflekterar 

över själva problemet eller olika lösningar.  

 

 ”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.” 

 (Möllehed, 2001, s 11).  

 

Han menar att arbete med problemlösning stimulerar eleverna till självständigt tänkande och 

på så sätt förhindrar dem från ett passivt förhållningssätt till matematiken.   

 

Hur ska problem lösas enligt forskningen? 

George Polya  

En av de första som studerade området Problemlösning i matematik var den 

ungersk/amerikanska matematikern George Polya. Polya beskriver i sin bok Problemlösning 

– en handbok i rationellt tänkande (1970), problemlösningens olika steg. Han beskriver fyra 

olika faser som är viktiga för att lösa problem: 

 

1. Att förstå problemet – man måste förstå alla delar av problemet för att på så sätt se vad som 

krävs för en lösning, 

 

2. Att göra upp en plan – man måste även se hur de olika delarna i problemet hänger ihop med 

varandra. Har man löst ett liknande problem tidigare? Vad ville man veta då? Använder man 

all data som ges för att lösa problemet? 

 

3. Att genomföra den tänkta planen - Att kontrollera varje steg och inte avvika från planen. 

Här måste även en tillräckligt stark vilja finnas för att lösa problemet.  

 

4. Att se tillbaka och kontrollera resultatet - Att granska och diskutera lösningen, finns det ett 
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enklare sätt att genomföra problemet på? Finns det fler än en lösning? Går denna lösning att 

använda till andra problem?  

 

Han förklarar vidare att alla dessa faser har en betydelse och att det finns en fara om elever 

hoppar över någon av faserna utan att ha en bra idé för en lösning. Den största faran är när 

eleven tar itu med beräkningar utan att ha förstått själva problemet fullständigt, Detta leder då 

till ett felaktigt svar (Polya, 1970). 

 

A. H. Shoenfeld 

Shoenfeld däremot anser att det behövs fem kompetenser för att lösa problem på ett bra sätt. I 

artikeln Learning to think matematically: problem solving, metacognition and sense making 

in mathematics (1992) förklarar han dessa på följande sätt.  

 

1. Kunskapsbasen: För att kunna lösa problem är en stor kunskapsbas viktig. Man måste ha en 

kunskap om begrepp och algoritmer.  Det som ibland kan tas för användandet av strategier 

istället är en välutvecklad kunskap om en välkänd  situation och vad som krävs i denna för att 

lösa uppgiften.   

 

2. Problemlösningsstrategier: En problemlösare behöver olika typer av strategier och 

tillvägagångssätt för att lösa problem. Här är det viktigt att välja rätt strategi för att lösa 

problemet på rätt sätt. 

 

3. Kontroll/Övervakning: Kontroll krävs vid större uppgifter för att inte blanda ihop olika led i 

lösningen av uppgiften. Man måste även övervaka hur man löser uppgiften för att på så sätt 

avgöra om man är på rätt väg och bör fortsätta eller om man bör välja en annan väg till 

lösningen. 

 

4. Tilltro: Eleverna måste ha en tro på sig själva att de kan lösa även svårare problem. Alltför 

ofta får elever lösa en stor mängd mindre problem och på så sätt utvecklas ingen tilltro att 

klara av problem som tar mer än några minuter att lösa. Här krävs även en tro ifrån lärarens 

håll och en bra inställning till matematikundervisning. Lärarens inställning smittar av sig i 

klassrumsmiljön. 
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5. Praktik: En problemlösare behöver träna på att lösa problem för att tillgodogöra sig rätt 

strategier, färdigheter samt kunskap. Här menar han att detta ska ske i en socialiserande 

process och inte en traditionell instruktionell process.  

 

Litteraturens roll i analysen 

Jag har i denna del av mitt arbete redovisat forskning av relevans för min undersökning. I 

analysdelen kommer jag jämföra mina informanters syn på problemlösning i relation till vad 

forskningen säger. Jag kommer använda mig av Ahlberg(1992) och Mölleheds(2001) 

definitioner av begreppet problemlösning samt styrdokumentens definition. Även 

Polya(1970) samt Shoenfelds(1992) förklaringar kring hur man löser problem kommer i 

analysen relateras till mina informanters syn på hur problem bör lösas. 

 

Metod 

Urval 

Jag har i denna studie valt att intervjua fem stycken lärare i årskurserna 1-3. Urvalet av mina 

informanter har skett på det sättet att jag kontaktat de skolor jag själv har haft kontakt med på 

olika sätt. Jag valde att bara fråga lärare som jobbar i de lägre årskurserna 1-3 främst för att 

det är kursplanen i matematik för åk 1-3 jag i huvudsak utgår från i detta arbete. De tre skolor 

jag besökt ligger i två olika kommuner i mellersta och södra Norrland. Jag ville främst 

intervjua lärare med minst 10 års erfarenhet av att jobba i klass för att de på så sätt ska ha en 

stor kunskap och erfarenhet av matematikundervisning. På grund av svårigheter med att få tag 

i informanter var jag tvungen att frångå den avsikten. 

 

Först kontaktade jag rektorerna på de skolor jag velat intervjua. Efter det kom jag med 

önskemål om intervjuobjekt och de lämnade i sin tur förslag på lärare jag fick kontakta. Jag 

har därefter valt lärare med olika utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet  samt kön. 

Anledningen till detta var att jag ville efterlikna den fördelning som finns inom yrket och för 

att undvika risken att en grupp av likasinnade personer med liknande bakgrund skulle kunna 

ge mig en konsistent och eventuellt snedvriden syn på problemlösning som inte delas av det 

stora flertalet lärare. 

 

Dessa lärare kontaktade jag via E-mail eller telefon. Här presenterades först vem jag var samt 

avsikten med mitt examensarbete. Efter det fick de ta del av en kort redogörelse för syftet med 
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mitt arbete.  Här fick de veta att arbetet handlade om matematikdidaktik och att fokus ligger 

på kursplanen samt deras egen syn på problemlösning i matematikundervisningen. 

 

Datainsamlingsmetod  

Jag har valt att använda intervju som datainsamlingsmetod av empirin till denna studie. 

Intervjun är halvstrukturerad med fasta huvudfrågor samt flytande följdfrågor. I Den 

kvalitativa forskningsintervjun av Kvale och Brinkmann förklaras denna metod som följer. 

”En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda 

vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan intervju 

söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning 

av innebörden hos de beskrivna fenomenen. Den liknar ett vardagssamtal, men 

som professionell intervju har den ett syfte och inbegriper en specifik teknik; 

den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär. Den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman 

och som kan innehålla förslag till frågor.” (Kvale och Brinkmann, 2009, s.43) 

Jag har valt denna metod för att på så sätt få en levande dialog där den intervjuades intressen 

för intervjun framåt. Intervjuerna har spelats i med hjälp av en mobiltelefon. Under intervjun 

antecknade jag stödord i intervjumallen. 

 

Intervjumallen 

I detta arbete har jag genom min litteraturgenomgång fördjupat mig i vad problemlösning är 

för något och då insett hur viktigt arbete med problemlösning är för elever i dagens skola. I 

utformandet av mina intervjufrågor har jag därför velat ta reda på vad lärarna anser att 

problemlösning är för något och om de anser att problemlösning är ett viktigt område inom 

matematiken. I min litteraturgenomgång har jag även exempel ur forskning på hur problem 

ska lösas och detta återkommer även det i min intervjumall. De fasta huvudfrågorna i min 

intervjumall har som mål att behandla de centrala frågeställningarna i min studie, 

följdfrågorna är i sin tur till för att föra samtalet vidare samt för att få djupare och mer 

fullständiga svar och på så sätt ge undersökningen viktig information. De fasta huvudfrågorna 

är på så sätt kopplade direkt till mina frågeställningar och här kommer det mesta till 

resultatdelen hämtas. Ett exempel på detta är frågan ”Vad är problemlösning i matematik 

enligt dig?” som då ska besvara min frågeställning ”Hur tolkar lärare begreppet 
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Problemlösning?”. Fråga 3 med följdfrågor behandlar frågeställning 3 som handlar om hur 

problemlösning tar form i lärarens undervisning. Fråga 4, 5 samt fråga 5.1 behandlar min 

första frågeställning om hur läraren tolkar begreppet problemlösning. Fråga 4.1, 4.2 samt 5.2 

behandlar således min kvarvarande frågeställning, frågeställning 2 som berör lärarens relation 

till kursplanen i åk 1-3.  

 

I samband med den frågeställning som behandlar kursplanen i matematik för åk 1-3 har jag 

valt att vid mina intervjuer visa ett utdrag ur kursplanen i matematik för åk 1-3 samt det 

tillhörande kommentarmaterialet som de fått läsa för att sedan prata kring. Lärare idag har 

olika kunskap om kursplanen och är olika insatt i den. Jag valde att visa utdraget för att alla 

intervjuade ska få samma möjlighet att svara på frågan och även för att det skulle öka mina 

chanser till att få ett resultat att presentera. Utdraget jag valde att visa finns som bilaga 2. 

 

Mina följdfrågor kan skifta från intervju till intervju men huvudfrågorna kommer alltid vara 

de samma. Intervjun inleddes med allmänna frågor om informanten, dess utbildningsbakgrund 

och erfarenhet. Detta för att få en bra och lättsam start på samtalet samt för att bilda en 

uppfattning av varje informant. Alla frågor finns i min intervjumall som ligger under bilaga 1. 

 

Procedur 

Efter att jag fått tag i informanter kontaktade jag de lärare jag skulle intervjua. Innan den 

första intervjun gjordes en testintervju på en tidigare lärarstuderande för att på så sätt testa de 

tänkta intervjufrågorna. Testintervjun hjälpte mig strukturera upp intervjun på ett bättre sätt. 

Den gjorde mig också medveten om mina frågor skulle hjälpa mig svara på mina 

frågeställningar.  

 

Intervjuerna skedde individuellt mellan mig och informanten och en mobiltelefon användes 

som inspelningsverktyg. Utöver inspelning antecknades deras svar i Intervjumallen (bilaga nr 

1).  I slutet av intervjun har jag tillsammans med informanten återkopplat till de huvudsakliga 

intervjufrågorna för att på så sätt se om vi förstått varandra rätt, samt för att se om de har 

något att tillägga. Detta för att inte missa viktig data. Detta tar Kvale och Brinkman (2009) 

upp i sitt tredje av sex steg vid en intervjuanalys. Alltså en återkoppling där eventuella 

misstolkningar kan tas upp och ändras.  

 

Jag har varit noga med att efter varje intervju ställa frågan: ”Om jag känner att ett mer 
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utförligt svar behövs på någon fråga, är det då okej att höra av mig igen för att komplettera?”. 

Lärarna jag valde att intervjua har alla godkänt detta. Alla informanter som deltagit i studien 

kommer att ha fingerade namn. Tiden på mina intervjuer varierade mellan 20-30 minuter. 

Detta beroende på informanternas svar på mina frågor samt att jag själv efter de inledande 

intervjuerna blivit mer bekväm i min roll och kunde på så sätt föra dialogen vidare genom att 

använda följdfrågor på ett bättre sätt.  

 

 Analysmetod 

Jag har som tidigare nämnt valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Eftersom jag valt denna 

metod har jag också behövt transkribera de intervjuer jag genomfört. Transkriberingen har 

skett direkt efter genomförd intervju och där har jag skrivit ner allt som sagts av både mig och 

min intervjuperson. 

 

Efter transkribering har jag färgkodat mina olika intervjuer så att alla olika informanters svar 

har olika färg på texten för att på så sätt kunna veta vem som sagt vad. Jag har därefter klippt 

ut de delar av intervjun som svarar på mina frågeställningar och klippt in dem i ett dokument 

för varje frågeställning. På så sätt får jag all relevant data för varje frågeställning och av alla 

intervjuade samlade i ett och samma dokument. Detta blir senare mitt underlag vid 

sammanställningen av mitt resultat. Det jag märkt är att den information jag söker inte finns 

samlad som svar på en och samma fråga i min intervju, så de citat och de data jag kommer 

presentera i resultatet under varje frågeställning är samlat från olika frågor i intervjun. Detta 

på grund av den öppna dialog jag haft med mina informanter som då medfört att de kan ha 

svarat på en specifik fråga under en annan del av intervjun än vad egentligen var tänkt innan 

intervjuerna genomfördes.  

 

Efter jag samlat data från mina intervjuer i olika dokument för varje frågeställning har jag gått 

vidare med att sammanfatta mina informanters svar i kortare texter. Dessa har sedan kortats 

ner ytterligare för att innehålla så konkret data som möjligt i resultatdelen. I mitt resultat 

kommer mina informanter att ha fingerade namn. Detta för att de ska förbli anonyma samt att 

det för dig som läsare ska bli lättare att följa med i texten.  De intervjuades fingerade namn är 

Anna, Carin, Kerstin, Lars och Lisa. 
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Forskningsetiska överväganden 

Innan själva intervjun började gjorde jag informanterna medvetna om sina rättigheter i dessa 

sammanhang. Jag har utgått ifrån de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2009) nämner, 

nämligen: Informations-, Samtyckes-, Konfidentialitets- och Nyttjandekravet. 

 

Resultat 

Jag har valt att disponera resultatavsnittet efter mina frågeställningar. Jag presenterar därför 

mina frågeställningar och svarar på dem i turordning. En kortare presentation av varje 

informant kommer nedan, detta för att bilda en uppfattning om varje informant, här redogörs 

för deras utbildningsbakgrund samt yrkeserfarenhet. 

 

Carin är utbildad grundskolelärare 1-7 i ämnena Svenska och SO. Hon har jobbat snart 20 år 

i som lärare och mestadels i årskurserna 1-3.  

 

Anna är även hon utbildad grundskolelärare i årskurserna 1-7 och ämnena Svenska och SO. 

Anna har jobbat i alla årskurser i låg och mellanstadiet och är inne på sitt artonde år lärare. 

 

Kerstin är utbildad förskolelärare sedan 1983 och har jobbat som det fram till 2009. Samma 

år gick hon en SÄL utbildning (särskild lärarutbildning) och fick behörighet att jobba som 

klasslärare. Hon har behörighet för årskurserna 1-5 och har jobbat i lågstadiet i cirka 3 år. 

 

Lisa har jobbat 14 år som lärare och har jobbat i årskurs 1-5. Hon är utbildad 1-7 lärare i 

Svenska och SO med Idrott som tillval. 

 

Lars har jobbat 15 år som lärare och är utbildad för årskurserna 1-7 i Matematik och NO med 

en viss Idrottsinriktning. Utöver det nämnde Lars under intervjun att han har gått 4 år teknisk 

utbildning samt 2 år byggnadsingenjör.  
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Lärarens tolkning och värdering av problemlösning 

Vid frågan om hur lärare tolkar begreppet problemlösning var svaren överlag liknande. Tre av 

mina informanter anser att en problemlösningsuppgift är en uppgift där eleven inte kan se 

något tydligt svar eller en tydlig lösning. Lars formulerar det som följer: ”Ett problem är när 

du inte kan se svaret eller vägen till svaret direkt”.  

 

Alla mina informanter förklarar problemlösning som en uppgift där det finns olika 

lösningsmetoder. Vid problemlösning finns alltså flera vägar till rätt svar och här måste 

eleven då välja någon av dessa för att på så sätt nå rätt svar. Lars anser att eleven måste utgå 

ifrån sina tidigare kunskaper för att hitta rätt lösningsmetod för uppgiften. Kerstin och Lisa 

anser att en problemlösningsuppgift bör lösas i flera steg. Kerstin påpekar också att 

uteslutningsmetoden är en bra hjälp vid problemlösning. 

 

Carin och Kerstin syftar på att eleverna måste ta reda på vad de ska reda ut och lösa. Att utgå 

ifrån det man redan vet, att göra upp en plan. Carin hävdar också att det är viktigt att sortera 

bort information eftersom man i vissa uppgifter kan få information man inte behöver. 

 

Kerstin är den enda av mina informanter som påpekat att problemlösningsuppgifter ofta 

innehåller mycket text och att de därför är svåra för en elev i de lägre årskurserna att lösa 

självständigt.  Hon påpekar också att man idag lyssnar mer på hur kamraterna i klassen löser 

uppgifterna och att lärandet sker mer tillsammans i ett socialt sammanhang.  

 

Alla mina informanter anser att det är viktigt att elever får lösa problem i skolan. Tre av fem 

informanter förklarar problemlösning som något verklighetsförberedande och något eleven 

kommer ha nytta av i framtiden. Carin och Lars tycker båda att problemlösning medför att 

eleverna förstår nyttan av matematiken. Att de förstår varför matematik är viktigt och att de 

lär sig i vilka verkliga situationer matematik är användbart. 

 

Lisa förklarar problemlösning som något ”oskoligt” där eleven får öva sitt kreativa tänkande. 

Här har Lars en liknande tanke och påpekar att problemlösning bidrar till att eleven tänker 

själv och blir bra på att hitta egna lösningar.  
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Kursplanens avsikter 

Alla mina informanter känner på olika sätt igen sig i kursplanen och de utdrag jag visat. Alla 

känner att deras undervisning bygger på kursplanen men då på olika sätt och i olika 

omfattning.  

 

Fyra av mina informanter uttrycker att de bygger sin undervisning enligt kursplanens avsikter. 

Till exempel uttrycker sig Anna som följande ”Ja självklart gör den det, det är något man 

utgår efter”. Kerstin har en lite annan inställning till kursplanens avsikter och anser att det är 

något man alltid har med sig, här uttrycker hon sig enligt mig lite osäkert ”Men alltså det där 

finns ju nånstans alltid i bakhuvudet”.  

  

Det är endast Carin av mina informanter som vill påpeka att arbetet med kursplanen kräver en 

tolkning ifrån läraren. Hon anser att hon tolkar kursplanen på ett visst sätt och att hennes 

tolkning möjligtvis kan vara fel. I och med införandet av LGR11 känner hon sig mer insatt än 

någonsin i skolans styrdokument eftersom de på hennes skola jobbat hårt med 

implementeringen av den. 

 

Anna är den enda som angående utdragen förklarar att problemlösning för henne inte bara är 

kopplat till matematikundervisning utan något som finns i alla ämnen.  

 

Lars känner tydligt igen det kursplanen säger om elevers utveckling i att lösa problem och 

påpekar här att han i sin undervisning lägger stor vikt vid att eleverna utvecklar kunskap i att 

använda rätt metod till rätt problem för att nå en lösning. Han anser det viktigt att eleverna 

förstår varför de räknar och låter då eleverna jobba med problemlösning i vardagssituationer. 

Carin och Lisa håller också med om vad kursplanen säger om vardagsmatematik och anser det 

viktigt att koppla problemlösning till elevernas vardag. 

 

Lisa anser att kursplanens avsikter påverkar hennes undervisning. Hon känner även att hon 

under åren som lärare blivit mer medveten om vikten av problemlösning och att det fått större 

utrymme i styrdokumenten. Hon anser att det finns en svårighet för elever i de lägre 

årskurserna att utveckla sin kunskap att formulera problem men att de ofta klarar av att lösa 

problemen de ställs inför.  
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Problemlösning i undervisningen 

Alla mina informanter undervisar i problemlösning men på olika sätt och med olika 

arbetsmetoder och material. Jag kommer här visa deras olika sätt att arbeta på i form av ett 

stapeldiagram och efter det diskutera lite närmare vad den säger. Vissa av arbetsmetoderna 

som t.ex. kluringar kan både defineras som en gruppuppgift eller något elever gör enskilt. Jag 

har inte valt att redogöra metoden kluringar i både kategorin kluring samt gruppuppgift utan i 

endast kategorin kluringar. Jag har således helt gått på vilka metoder eller material lärararna 

nämnt i mina intervjuer och presenterat dessa här. Nedanför diagrammet finns en kort 

förklaring av varje arbetsmetod och vad de innehåller. 

 

(Diagram 1. Stapeldiagram från lärarnas svar på hur problemlösning tar form 

undervisningen.)

 

Metodförklaring 

Matematikbok: Eleven jobbar i sin matematikbok med tillhörande problemlösningsuppgifter. 

Kluringar/mattekort: Små kort med problemlösningsuppgifter på, ofta text. 

Gruppuppgift: Eleverna får lösa problem i grupp. 

Stencil/Kopieringsunderlag: Papper eller häften med problemlösningsuppgifter. 

Vardagssituationer: Läraren låter eleven lösa problem som är kopplade till deras egen vardag. 

Tankekartor: Papper där eleven måste visa sin lösning av ett problem på fyra olika sätt. 

Mattestationer: Mattestationer som innehåller problemlösning med hjälp av praktiska 

hjälpmedel som t.ex. plockisar. 
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Den lodräta axeln visar på antal lärare och den vågräta axeln visar vilka arbetsmetoder lärarna 

använder i klassrummet. Alla mina informanter använder som sagt matematikbok i 

undervisningen av problemlösning men två av fem anser att de problemlösningsuppgifter som 

finns där inte räcker till. De tre övriga är lite osäkra men anser att uppgifterna i boken räcker 

till för vissa elever medan andra behöver andra typer av uppgifter. Alla kompletterar sin 

undervisning med andra metoder, men då på olika sätt.  Två av fem lärare kopplar sin 

undervisning till vardagssituationer. 

 

Utöver det som finns med i tabellen så nämner tre av mina informanter att genomgång i 

helklass efter arbete med problemlösning är viktigt. Genomgången används för att läraren ska 

se om eleverna löst problemet rätt men också för att ge tips på vad eleverna kan tänka på nästa 

gång de löser problem. Den kan också användas för att synliggöra olika lösningar för att 

eleven ska se att det inte bara finns ett sätt att lösa uppgiften på vilket Lars förklarar som 

följande:  

 

 ”Dels för att de ska lära sig hur man kan gå tillväga men framförallt för att visa 

 eleverna att det finns flera svar. Svaret blir lika men vägen dit skiljer sig. Du har 

 gjort på ett sätt medan jag gjort på ett sätt, alla behöver inte lösa det lika.”.   

 

När det gäller hur elever ska lösa problem så påpekar alla vikten av att visa sin uträkning på 

olika sätt, de har då gett att rita som exempel. Att rita sig fram till en lösning och på så sätt 

även med bilder visa hur man löst uppgiften. Tre av fem informanter vill att eleverna ska 

pröva sig fram och försöka hitta lösningen själva innan de frågar läraren om hjälp. Anna anser 

att eleverna också kan ta hjälp av varandra innan man frågar läraren. Lars anser att eleverna 

vid problemlösning måste se tillbaka på hur man tidigare löst problem för att där kanske hitta 

en fungerande strategi. 
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Sammanfattning av resultat 

Alla mina informanter förklarar problemlösning som en uppgift som har olika 

lösningsmetoder. En uppgift som har flera vägar till svaret. Vid problemlösning måste eleven 

välja någon av dessa rätta vägar för att komma fram till rätt svar. Här nämner en av mina 

informanter vikten av att utgå från sina tidigare kunskaper i matematik för att lösa problemet. 

Att se vilka typer av problem man löst tidigare och använda den kunskap man har för att lösa 

problemet framför en. En problemlösningsuppgift kan också vara utformad så att den bör 

lösas i flera steg. Uteslutningsmetoden kan vara ett viktigt verktyg för att hitta vägen till rätt 

svar.  

 

När det gäller kursplanens avsikter för problemlösning så är resultatet i huvudsak enigt. Alla 

mina informanter säger att de bygger sin undervisning om problemlösning enligt kursplanens 

avsikter. I övrigt är deras åsikter kring utdraget skiftande och de känner igen sig i olika delar i 

den text jag visat. Lars tar här upp elevernas utveckling i att lösa problem medan Anna istället 

pratar om att problemlösning enligt henne finns i alla skolans ämnen. 

 

Alla mina informanter använder matematikboken när de undervisar i problemlösning men de 

kompletterar alla undervisningen med andra metoder. Bland annat problemlösningsuppgifter 

kopplade till vardagssituationer samt användandet av kopieringsunderlag och stenciler av 

olika slag. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Mitt val av kvalitativ intervju har känts bra eftersom jag känner att jag lärt mig väldigt mycket 

om problemlösning i matematik. Jag har i mina intervjuer fått bra förslag på hur jag själv kan 

arbeta i min framtida yrkesroll. Själva intervjuandet har varit svårt men också väldigt 

intressant eftersom jag aldrig gjort något sådant här tidigare. De senare intervjuerna gick 

bättre än de första vilket beror på att jag eftersom känt mig mer trygg i rollen som intervjuare. 

Jag använde inte alls följdfrågor på samma sätt i de första intervjuerna vilket kan ha medfört 

att jag inte fick lika omfattande svar med mig i dessa intervjuer. Med det sagt borde jag ha 

förberett fler följdfrågor för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av varje intervju. Jag 

känner också nu i efterhand att de frågor jag valde att ställa hade kunnat anpassas ännu mer 

till mina frågeställningar än vad de redan är, för att på så sätt bli lättare att svara på både för 

informanterna själva samt för mig själv att analysera i resultatdelen.  
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Min andra frågeställning som behandlar undervisningen enligt kursplanens avsikter är jag inte 

helt nöjd med. Här känner jag att jag kunde fått bättre data vid intervjuerna om jag hade haft 

bättre och mer genomarbetade frågor. Jag har inte slumpmässigt valt ut mina intervjupersoner 

vilket också spelar in på resultatet, jag kan därför inte generalisera något av de data jag får 

fram i min undersökning, dessutom är fem informanter ett för litet underlag för att kunna 

generalisera. Mina informanter är i huvudsak kvinnor vilket jag anser skildrar den verkliga 

situationen i den lärarkår Sverige har idag med få verksamma män.  

 

Till min andra frågeställning valde jag även att visa ett utdrag ur kursplanen för att på så sätt 

ge alla samma förutsättningar att svara på min fråga. Det hade varit intressant att veta hur de 

hade svarat på frågan utan att ha fått se utdraget ur kursplanen. Jag antar att de hade varit mer 

tagna på sängen och att jag inte alls fått samma svar. Hade jag haft mer tid på mig hade jag 

utformat min undersökning annorlunda när det gäller denna frågeställning. 

 

Jag har via fem intervjuade lärare, från tre olika skolor, som har olika utbildning och 

yrkeserfarenhet fått en bra bredd i resultatet. Naturligtvis har jag bara skrapat på 

informanternas yta i för att uppnå ett bra resultat. Hade jag haft mer tid på mig hade 

datainsamlingen i den här undersökningen kunnat fördjupas genom att innehålla ännu en 

datainsamlingsmetod. Jag hade då velat genomföra observationer i klassrummet för att på så 

sätt se hur problemlösningen verkligen tar form i undervisningen, för att sedan kunna jämföra 

det med lärarens åsikter. Hade jag gjort det hade svårigheten då varit att hitta rätt tillfällen att 

observera. Hade jag istället för kvalitativ intervju valt enkät som metod hade jag nog gått 

miste om viktig information jag fått fram genom den öppna dialog som alla mina intervjuer 

har haft. 
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Resultatdiskussion 

Lärarens tolkning av problemlösning 

Mina informanter har alla på olika sätt förklarat hur de tolkar begreppet problemlösning. Alla 

mina informanter förklarar problemlösning som en uppgift där det finns olika 

lösningsmetoder. Men tre av fem anser att en problemlösningsuppgift är en uppgift där eleven 

inte kan se något tydligt svar eller en tydlig lösning. Ingen tydlig metod att använda. Denna 

förklaring finns nästan ordagrant i kursplanen i matematik, det är även denna förklaring 

Ahlberg(1992) samt Möllehed(2001) använder.  Även Shoenfeld(1992) tar upp detta där han 

istället för metoder använder ordet strategier. Han förklarar det som att en problemlösare 

behöver olika typer av strategier för att lösa problem och att det är viktigt att välja rätt strategi 

för att få rätt svar.  

 

Slutsatsen jag drar här är att mina informanter alla har en uppfattning av begreppet 

problemlösning som liknar den definition kursplanen för matematik har samt den definition 

forskning använder.  Detta anser jag som viktigt för en bra matematikundervisning i 

problemlösning. Samtliga informanter anser även att problemlösning i matematik är ett viktigt 

område, precis som läroplanerna i min litteraturgenomgång anser . 

 

Carin och Lars tycker båda att problemlösning medför att eleverna förstår nyttan av 

matematiken. Att de förstår varför matematik är viktigt och att de lär sig i vilka verkliga 

situationer matematiken är användbar. Här märks tydligt i litteraturen hur viktigt 

problemlösningens roll är i matematikundervisningen. Problemlösning medför enligt 

Ahlberg(1992) att eleverna förstår behovet av matematiken. Detta är något Carin och Lars har 

insikt i och även något jag kommer ta med mig i min framtida roll som lärare. 

 

Som jag tidigare nämnt i min resultatdel så anser Kerstin att arbetet i problemlösning inom 

matematik idag sker i ett socialt sammanhang där man tillsammans löser uppgifterna och 

jämför olika lösningsmetoder. Detta nämner Shoenfeld(1992) som en viktig aspekt i arbete 

med problemlösning. Han menar att lärandet ska se i en socialiserande process, inte i en 

instruktionell process.  

 

Carin och Kerstin förklarar att elever vid arbete med problemlösning måste ta reda på vad 

som efterfrågas samt göra upp en plan för hur uppgiften ska lösas. Att man ska utgå från det 
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man vet. Enligt Carin är det även viktigt att sortera ut och använda rätt information i 

uppgiften för att nå rätt lösning. Detta anser även Polya(1970) i sina fyra faser för att lösa 

matematiska problem. 

 

Alla har inte samma kunskap vilket kan bero på yrkeserfarenhet samt utbildning. Lars är den 

enda av mina informanter som är utbildad lärare inom matematik, han är även den av mina 

informanter jag känner har störst kunskap när det gäller matematikundervisning i 

problemlösning. 

 

Kursplanens avsikter 

Här svarade samtliga av mina informanter att de utgick ifrån kursplanens avsikter i sin 

undervisning. Av dessa fem var det endast fyra av dem som svarade tydligt. Den enda som 

svarade lite osäkert kring detta var Kerstin som på frågan om hur hon tolkar läroplanens 

avsikter angående problemlösning svarar: ”Men alltså det där finns ju nånstans alltid i 

bakhuvudet”.  Vad det berodde på vet jag inte men jag tror att det kan bero på hennes 

yrkeserfarenhet och utbildning. Kerstin har tidigare jobbat som förskolelärare och har efter en 

SÄL-utbildning jobbat i klass sedan 2009. Det kan därför vara hennes betydligt kortare 

arbetserfarenhet i klass som medför att hon inte är lika insatt i matematikundervisningen som 

de övriga informanterna. 

 

De lärare jag intervjuat svarar olika kring denna frågeställning och det märks att de har olika 

kunskap i vad som står i läroplanen och kursplanen. Jag valde här att visa utdrag ur 

kursplanen i matematik för att alla skulle få samma möjlighet att svara på frågan.  

 

Med införandet av den nya läroplanen LGR11 känner Carin att hon är mer insatt i vad 

kursplanen nu än hon någonsin varit tidigare. Här kan lärarens kunskaper kring den nya 

läroplanen bero på hur mycket tid skolan han eller hon jobbar på har lagt på 

implementeringen av denna. Har mycket arbete lagts vid implementering så medför det större 

kunskap och insikt i den nya läroplanen.  
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Problemlösning i undervisningen 

Här förklarade mina informanter hur de jobbar med problemlösning i undervisningen. 

Tidigare forskning säger är att undervisning inom problemlösning ska kopplas samman med 

de vardagsproblem barnen möter i sin egen verklighet (Ahlberg, 1992). Det intressanta här är 

att endast två av mina fem informanter använder vardagssituationer i sin 

matematikundervisning när det handlar om problemlösning. Om man ska se till vad 

forskningen säger så borde alla lärare arbeta med vardagssituationer i problemlösning. 

 

I kommentarmaterialet i matematik i LGR11 finns en förklaring av matematiska problem . 

Här förklaras att matematiska problem till skillnad från rena rutinuppgifter är situationer där 

eleverna inte känner till hur problemet ska lösas. Här måste eleverna istället undersöka och 

pröva sig fram för att nå lösningen (Skolverket 2011a). Som jag tidigare visat i mitt resultat så 

uttrycker tre av mina fem informanter att de vill att eleverna ska pröva sig fram och försöka 

hitta lösningen själva innan de frågar läraren om hjälp vid arbete med problemlösning. Även 

här borde de två övriga informanterna ha liknande inställning till att pröva sig fram vid 

problemlösningsuppgifter. Alla mina informanter använder som sagt matematikboken vid 

undervisning i problemlösning.  Det var intressant att höra hur olika de tyckte om de 

problemlösningsuppgifter som fanns i böckerna. Vissa ansåg att de var tillräcklig medan 

andra ansåg att de behövde kompletteras. Detta tror jag kan bero på att vissa av de lärare jag 

intervjuat har olika matematikböcker på sina skolor.  

 

Det jag tyckte var mest intressant här var det Lars nämnde om genomgång i klass efter arbete 

med problemlösning. Ofta tänker jag att genomgångar sker i början av lektionen och inte 

efter. Han menade att det var viktigt att gå igenom resultaten efter arbetet för att se till 

elevernas olika lösningar. Att synliggöra att olika sätt att lösa problemet finns och att de kan 

leda till samma rätta svar. Detta kommer jag ta med mig och jag har fått större insikt i att 

efterarbetet i matematik är minst lika viktigt som det förberedande arbetet.  
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Reflektioner / Vidare diskussion 

Utöver det jag diskuterat ovan vill jag här ta upp vad jag lärt mig under arbetet med den här 

studien. Förutom att jag fått en insikt till hur man jobbar med vetenskaplig metod så har jag i 

inläsning av litteratur samt intervjuer lärt mig väldigt mycket om matematikundervisning i 

problemlösning. I intervjuer har jag fått tydliga förslag på hur man i ett klassrum kan jobba 

med problemlösning i form av metoder och arbetsmaterial. Här har jag även fått kunskap i hur 

mina informanter vill att elever ska lösa problem och även varför de tycker att problemlösning 

är så viktigt. Deras tankar och åsikter tror jag är viktiga att ha med mig när jag själv står i 

klassrummet. 

 

I inläsningen av litteratur har jag fått viktig teoretisk insikt i vad problemlösning är samt hur 

problemlösningsuppgifter kan vara utformade på olika sätt. Här har jag även fått insikt i hur 

elever rent teoretiskt bör gå tillväga för att lösa matematiska problem. För att i framtiden 

kunna hjälpa elever med dessa typer av uppgifter tror jag det är viktigt att ha så stor teoretisk 

samt praktisk kunskap som möjligt.  

 

Shoenfeld(1992) nämner i sin fjärde kompetens ordet tilltro. Att eleven måste ha en egen tro 

på sig själv vid problemlösning för att på så sätt utvecklas. Att elever allt för ofta får lösa 

stora mängder av enklare problem vilket leder till svårigheter när de möter större uppgifter. 

Här krävs enligt Shoenfeld en stark tro från oss lärare och en bra inställning till 

matematikundervisning för att hjälpa eleverna. Han menar att våran inställning smittar av sig. 

Detta tror även jag på och det är något jag kommer ta med mig. Jag har inte själv varit 

jätteduktig inom ämnet matematik men har jag rätt inställning som lärare och visar glädje och 

engagemang tror jag mina elever kommer ha lättare att ta till sig ämnet. 

 

Jag har i denna studie lärt mig väldigt mycket och fått fram intressanta resultat. Trots det är 

det vissa delar jag inte är helt nöjda med samt delar jag skulle velat jobba mer på. Den största 

biten är mina frågeställningar samt mina intervjufrågor. Den kvalitativa intervjun hade kunnat 

bli bättre om jag lagt mer tid på att anpassa frågorna bättre för att på så sätt få mer ur mina 

informanter. Mitt val av metod hade jag gjort annorlunda om jag hade haft mer tid. Jag valde 

endast kvalitativ intervju som metod. Hade jag haft mer tid hade jag i samband med intervjuer 

även haft observationer som metod.  Om någon annan väljer att forska inom samma område 

som mig hade jag gett som förslag att även observera informanterna några gånger när de 
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arbetat med problemlösning i klassrummet. Detta skulle i mitt fall gjort undersökningen 

bredare när det gäller frågeställning tre som handlar om hur läraren jobbar med 

problemlösning i undervisningen. Istället för att bara ha lärarnas ord på hur de jobbar hade jag 

här även fått sett hur de jobbat i praktiken. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumall 

Intervjumall 

1. Hur många år har du arbetat som lärare?  

1.1.I vilka årskurser har du då undervisat? 

1.2.Har du arbetat på samma skola under ditt yrkesliv? 

 

2. Vilken utbildningsbakgrund har du?  

2.1.Vilken matematikutbildning har du? 

2.2.Hur många högskolepoäng motsvarar den? 

2.3.Har ni fått fortbildning via skolan? ( Hur länge? Kvällstid? ) 

 

3. Använder du läromedel i din matematikundervisning? Vilken? 

3.1.Innehåller läromedlet enligt dig tillräckligt mycket problemlösning?  

3.2.Kompletterar du läromedlet med problemlösningsuppgifter? Om så är fallet hur är 

dessa uppgifter utformade? Vad använder du för material? 

3.3.Kan du ge exempel på något inom problemlösning ni i klassen arbetat med nyligen? 

 

4. Vad är problemlösning i matematik enligt dig? Hur ser en sådan uppgift ut?  

4.1.När det gäller kursplanen i matematik, Hur tolkar du dess avsikter angående 

problemlösning? Känner du igen dig, finns det här i din undervisning? 

(Visa vad kursplanen i matematik säger om problemlösning) 

4.2.Hur påverkar kursplanen avsikter din undervisning? 

 

5. Tycker du att elever ska få möjligheten att lösa problem?  

5.1.Varför är det viktigt?  

5.2.Hur ska elever då lösa problem? 

 

6. Under din yrkestid som lärare, tycker du att problemlösningens roll i 

matematikundervisningen har förändrats? 

6.1.Hur har den förändrats? 
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Bilaga 2 – Utdrag ur kursplanen i matematik för årskurs 1-3 

Kursplanen i matematik(Skolverket 2011) 

Under Syfte sidan 62 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och 

lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga 

och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 

uttrycksformer.” 

 

Kommentarmaterial Matematik(Skolverket 2011) 

Under formulera och lösa problem sidan 9 

”Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där 

eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem 

måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.” 

 

 

 


