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Sammanfattning 

I dagens läroplan framställs problemlösning som ett centralt innehåll inom matematiken. Då 

läroplanens intentioner kan tolkas olika av lärarna påverkar de hur undervisningen bedrivs. 

Syftet med studien är att ge en inblick i hur det pedagogiska uppdraget kring problemlösning 

kan genomföras i praktiken. För att ta reda på detta utgår studien från följande 

frågeställningar: Hur definierar lärare problemlösning? Hur undervisar lärare i 

problemlösning? Vilken typ av problemlösningsuppgifter förekommer i klassrummen? 

För att dessa frågeställningar ska besvaras har intervjuer och observationer genomförts. I vår 

studie har det visat sig att alla lärare anser att problemlösning är ett bra tillfälle att ”prata 

matematik”. I de olika klassrummen har problemen sett olika ut men öppna uppgifter har varit 

vanligast. 
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Inledning 

Vi har erfarenheter av några olika klassrum, där vi har gjort vår verksamhetsförlagda 

utbildning, och årskurser inom skolan och har där sett hur en matematiklektion kan se ut. I 

personalrummen vi besökt under vår utbildning pratas det mycket om läromedel och att 

läromedlen inte alla gånger uppfyller läroplanens krav och då måste läraren själv finna eller 

utveckla annat material. Under vår utbildning har vi fått lära oss om vikten av matematisk 

förståelse och vi har insett att problemlösning är ett viktigt inslag i matematikundervisningen. 

Problemlösning är viktigt för att kunna fördjupa sina kunskaper och göra dem till 

förtrogenheter. 

Denna studie kommer ta sin utgångspunkt i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011b) 

och synen på problemlösning utgår från Skolverkets (2011a) kommentarmaterial till 

kursplanen i matematik. Det innebär att en uppgift där eleven inte direkt vet hur uppgiften ska 

lösas blir ett problem och genom att undersöka och pröva sig fram kan eleverna komma fram 

till en lösning. Genom problemlösning får eleverna komma i kontakt med många olika delar 

av matematiken, som bland annat att använda olika matematiska begrepp och att kunna 

resonera matematiskt (Skolverket, 2011a). 

Löwing och Kilborn (2002) beskriver hur de tidigare läroplanerna i matematik har tolkats 

olika när det gäller problemlösning och menar att formuleringarna i läroplanen är olyckliga. 

Då lärare tolkar läroplanens uppdrag olika blir det ett didaktiskt problem då en likvärdig 

utbildning för alla ska genomsyra den svenska skolan.  

Något som framkommer i Skolverkets (2004) nationella utvärdering av grundskolan, som 

delvis utgår från resultat och analyser av PISA och TIMSS undersökningar, är att eleverna har 

arbetat mycket med enskild räkning. Den enskilda räkningen har gjort att eleverna inte fått 

tillräckliga möjligheter att utveckla sin förmåga att lösa problem. Det visade sig även att 

intentionerna med att lägga mer fokus på att eleverna ska muntligt och skriftligt kommunicera 

i matematik, som kom i och med 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 

94), inte har kommit fram i undervisningen utan det vanligaste var att eleverna satt ensamma 

och arbetade i läroboken. Den nya kursplanen i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11) (Skolverket, 2011b) har mot bakgrund till detta förtydligats vad gäller 

ambitionen att eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att lösa problem.  
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Då detta är ett område i läroplanen som nyligen har utvecklats, samt att det är ett område som 

är centralt för att eleven ska lära matematik då det har tydliga kopplingar till samarbete och 

den kommunikation som efterlyses i Skolverkets nationella utvärdering (2004) blir det viktigt 

att ta reda på lärares definition av problemlösning, hur de undervisar i problemlösning samt 

vilka typer av problemuppgifter som förekommer på lektioner. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att skapa kunskap om hur det pedagogiska uppdraget kring 

problemlösning i Lgr11 kan genomföras i praktiken, för att bidra med insikter i utmaningarna 

med detta arbetsområde och möjliga anledningar till att det blir en olikvärdighet i 

undervisningen. För att uppnå syftet finns dessa frågeställningar:  

 Hur definierar lärare problemlösning? 

 Hur undervisar lärare i problemlösning? 

 Vilken typ av problemlösningsuppgifter förekommer i klassrummen? 
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Litteraturgenomgång 

Under detta avsnitt kommer vi börja med att presentera hur problemlösning presenteras och 

kommenteras i kursplanen i matematik. Sedan går vi in på vad problemlösning är och olika 

definitioner av problem som finns i litteratur. Detta för att få en bakgrund till frågeställning ett 

om hur lärare definierar problemlösning. Vi kommer även att beskriva varför problemlösning 

är viktigt och vad läraren har för betydelse i undervisning om problemlösning, samt vad som 

är karaktäristiskt för olika typer av problemlösningsuppgifter. Detta för att få en bakgrund till 

studiens frågeställningar som berör hur lärare undervisar i problemlösning och vilka typer av 

uppgifter som förekommer i klassrummen. 

Problemlösning i styrdokumenten 

Hur problemlösning beskrivs i skolans styrdokument har stor betydelse för lärarens arbete 

med området. Därför kommer vi här att presentera kursplanen i matematik, hur området 

problemlösning har utvecklats från den tidigare läroplanen Lpo 94 och hur problemlösning 

definieras och kommenteras i kommentarmaterialet till kursplanen. 

I kursplanen i ämnet matematik (Skolverket, 2011b) beskrivs hur matematiken har en lång 

historia och har utvecklas ur både praktiska behov och människans nyfikenhet. Den 

samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen är nära kopplad till matematisk verksamhet 

som är kreativ, reflekterande och problemlösande. Genom kunskaper i matematik kan 

människor fatta välgrundade beslut i många valsituationer och möjligheterna att delta i 

beslutsprocesser i samhället ökar. I syftestexten beskrivs hur undervisningen ska hjälpa 

eleverna att utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem och även reflektera 

över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. I det centrala innehållet för 

årskurs 1-3 står det att man ska behandla strategier för matematisk problemlösning i enkla 

situationer och matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer 

(Skolverket, 2011b). 

I jämförelse med kursplanen i Lpo 94 för matematik och dagens kursplan i Lgr 11 framgår det 

att de förmågor som behövs till problemlösning är centrala i båda kursplanerna men kan vara 

svår att tolka i Lpo 94. I dagens kursplan har problemlösning en egen rubrik under det 

centrala innehållet, i Lpo 94 kan förmågor hittas till problemlösning under mål att sträva mot. 

Därför kan slutsatsen bli att problemlösning framgår tydligare i kursplanen i Lgr 11 än 
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kursplanen i Lpo 94. I Lgr 11 är problemlösning såväl med i det centrala innehållet som en 

förmåga eleverna ska utveckla. I årskurs 1-3 är ett av kunskapskraven att eleverna ska kunna 

lösa enkla problem i elevnära situationer och använda någon strategi med viss anpassning till 

problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om 

resultatets rimlighet (Skolverket, 2011b). 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik lyfts problemlösning fram som en central 

del i matematik och därför ska eleverna få utveckla förmågan att formulera och lösa problem 

med hjälp av matematik. Matematik är en kreativ och problemlösande verksamhet som utgår 

från den glädje man känner när man klarar av att lösa ett problem. Genom undervisningen ska 

eleverna få möjlighet att utveckla verktyg för att kunna formulera och lösa problem. 

Problemlösning behandlar många olika delar av matematik, såväl användning av matematiska 

begrepp, metoder och uttrycksformer samt att kunna resonera matematiskt. Genom att 

utveckla kunskaper om problemlösning menar de att man kan hitta alternativa lösningar som 

kan vara en väg till resultatet. (Skolverket, 2011a). 

Vidare beskrivs ett matematiskt problem som situationer eller uppgifter där eleverna inte 

direkt vet hur problemet ska lösas. Genom undersökningar och att pröva sig fram kan eleverna 

finna en lösning på ett matematiskt problem. Problem beskrivs även genom att de kan vara 

kopplat till olika matematiska kunskapsområden och kan utgå från egna intressen, fantasier 

eller verkliga situationer. Ett matematiskt problem ser olika ut för alla elever, eftersom vad 

som kan kallas ett problem beror på hur långt eleven har kommit i sin kunskapsutveckling. 

(Skolverket, 2011a) Det som en elev upplever som en rutinuppgift då denne känner till 

lösningsmetoden kan för en annan elev behöva undersökas för att testa sig fram till en 

lösning, då blir uppgiften istället ett problem (Hagland et al., 2005; Skolverket, 2011a). 

Sammanfattningsvis kommer det fram i kommentarmaterialet att problemlösning kan kopplas 

till flera olika matematiska områden. Om en uppgift ska klassas som ett problem enligt 

Skolverket (2011a) ska eleverna inte kunna en färdig metod för att lösa uppgiften. Vi kommer 

nu gå in mer i detalj på vad problemlösning är för någonting och beskriva olika typer av 

uppgifter som klassas som problemuppgifter. 

Vad är problemlösning? 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011b) uttrycks det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin 

förmåga att ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
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strategier och metoder,”. Billstein, Libeskind och Lott (2007) påpekar också att en viktig del 

av matematiken i skolan är att ge eleverna goda förutsättningar att bli duktiga på 

problemlösning. Problemlösning i denna mening (Billstein et al., 2007) innebär att kunna lösa 

uppgifter som inte är av rutinkaraktär. Hur eleven ska lösa uppgiften är då inte bestämt utan 

eleven måste använda sig av sina kunskaper för att hitta en lösningsmetod. För att uppnå en 

bra matematisk problemlösning menar Billstein et al. (2007) att tre villkor bör uppfyllas: 

1. Eleven förstår uppgiften men kan inte lösa den direkt. 

2. Eleven är intresserad av att lösa uppgiften och försöker göra det. 

3. Eleven måste använda matematiska metoder för att kunna lösa uppgiften. 

Om tolkningen av begreppet problemlösning varierar mycket kommer det konstaterat viktiga 

arbetet med problemlösning att variera i undervisningen. Såväl Grevholm et al. (2012) som 

Löwing och Kilborn (2002) har kommit fram till att det inte finns en gemensam syn på vad 

det är bland lärare. Problem kan alltså betyda olika saker för lärare vilket blir avgörande för 

vad läraren anser vara problemlösning. Grevholm et al. (2012) har sett att det för lärare kan 

vara allt från benämnda tal, uppgifter i läromedlet, utmaningar eller öppna uppgifter. Löwing 

och Kilborn (2002) har dessutom visat på att en del lärare uppfattar problemlösning som en 

textuppgift, oftast på vardagsspråk, medan andra anser att ett problem är en uppgift som är så 

klurig att eleverna får svårt att lösa den. Den andra uppfattningen menar författarna har 

kommit till av att man i ordet problem underförstått anser att det ska finnas svårigheter i 

uppgiften, och att det finns tidigare forskning som har den inriktningen på problemlösning.   

Ytterligare ett annat sätt att se på problemuppgifter är att det är uppgifter som inte kan lösas 

med invanda metoder. Pettersson och Wistedt (2013) menar att dessa uppgifter kan stimulera 

elever att utveckla nya tankesätt som kan ge eleven nya matematiska upptäckter. Denna syn 

på problem påminner om det Grevholm (1991) uttrycker när hon säger att det är uppgifter där 

eleven inte från början har en given metod och behöver därför använda sina matematiska 

erfarenheter och omdöme för att kunna gå vidare.  

Det är viktigt att skilja på en uppgift och ett problem för att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla sin problemlösningsförmåga, då krävs det att eleverna får arbeta med problem. 

Uppgifter kan lösas genom en färdig metod efter en genomgång av antingen läraren eller 

genom exempel i en matematikbok. Däremot kräver ett problem att eleven själv kan 

formulera och lösa problemen på flera olika sätt, samt argumentera för varför en lösning är 
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matematisk logisk. Syftet med den processen är att eleverna får lära sig hur ett problem kan 

behandlas (Grevholm et al.; Pettersson, 2008; Skolverket, 2011b). 

För att sammanfatta kan problem i matematik uppfattas på olika sätt vilket hör samman med 

frågeställning ett som behandlar hur lärare definierar problemlösning. Alltifrån en textuppgift, 

en uppgift där eleven inte har en given metod att använda från början till att uppgiften ska 

vara så klurig att eleven får svårt att lösa den, kan anses vara problemuppgifter. De tre villkor 

som Billstein et al. (2007) beskriver och kommentarmaterialet (Skolverket 2011a) ligger till 

grund för vår definition av problemlösning då vi tycker att de kompletterar varandra. 

Typer av problem 

Eftersom problemlösning som begrepp tolkas olika går vi här mer i detalj in på vad 

problemlösning och olika problem egentligen kan handla om och bestå av. Under denna 

rubrik kommer vi presentera olika typer av uppgifter som klassats som problemuppgifter. 

Kriterier för rika problem kommer också presenteras här.  

Hagland et al. (2005) och Löwing och Kilborn (2002) skriver att uppgifter är en generell 

benämning på olika typer av övningar. De menar att en rutin- eller standarduppgift, även 

kallat vardagsproblem av rutinkaraktär, är något som eleven redan är bekant med och därför 

ställs eleven inte inför några svårigheter vid lösningen, målet med dessa uppgifter är att 

beräkningarna bör kunna utföras automatiserat. Dahl (2012) beskriver en problemuppgift: 

“För att kallas ett problem måste en uppgift vara sådan att problemlösaren inte omedelbart vet 

hur hon ska angripa den. I det läge någon har löst ett problem är “problemet” inte längre något 

problem” (s. 33). 

Då problemlösning introduceras i klassrummet bör enkla enstegsproblem användas för att 

kunna handleda eleverna till nya möten av olika typer av problem. Detta för att eleverna 

behöver lära sig olika lösningsstrategier men också för att öva på att lösa matematiska 

problem i grupp samt enskilt, på längre sikt blir målet att genomföra mer komplicerade 

vardagsproblem (Löwing & Kilborn, 2002). 

Hagland et al. (2005) och Grevholm et al (2012)  nämner vardags-, text- och benämnda 

uppgifter som framställs med hjälp av text och eventuella matematiska symboler. Texten är 

till för att eleven ska använda matematik och välja ett lämpligt räknesätt, det kan vara ett 

problem om uppgiften uppfyller de tre villkor som Billstein et al. (2007) nämnt ovan [s. 5]. 
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Öppna uppgifter är av den karaktär att eleven inte vet vad som ska göras utan eleven behöver 

ta till sig uppgiften som sin egen för då kan eleven relatera uppgiften till egna erfarenheter. 

Den typen av uppgifter kan lösas med olika metoder och därför kan eleverna uppleva 

uppgifterna som deras egna (Björkqvist, 2001). Löwing och Kilborn (2002) framhåller att den 

typ av problem som kallas konstruerade problem är oftast lite klurigare och kräver mer av 

eleverna, detta kan upplevas som frustrerande för vissa elever som saknar baskunskaper i 

matematik. 

De kriterier som Billstein et al. (2007) skriver om [s. 5] för att uppnå en bra matematisk 

problemlösning tycker inte Hagland et al. (2005) är tillräckliga för att eleverna ska få 

möjlighet att diskutera och reflektera kring viktiga matematiska idéer. De tycker därför att ett 

problem ska ha ytterligare krav för att bli rikt. Taflin (2003) har formulerat sju kriterier för att 

ett problem ska kallas ett rikt problem. Dessa kriterier är: 

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 kunna fungera som brobyggare. 

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

(s. 32). 

Hagland et al. (2005) beskriver punkt ett som att eleven ska använda sin matematiska 

erfarenhet men också vilja lära sig nya begrepp och undersöka nya metoder. Då olika 

strategier har använts vid lösningen kan eleverna jämföra och diskutera de olika strategierna. 

Punkt två behandlar elevernas förståelse för problemet, varje elev ska känna att de förstår vad 

problemet går ut på och att de har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med det. Den 

tredje punkten rör sig om elevens intresse för att lösa problemet samt att problemet inte ska 

upplevas som en rutinuppgift. Nästa kriterium kopplas till två av de föregående punkterna då 

de menar att de två punkterna uppfylls om ett problem går att lösa på många olika sätt. 

Lösningarna ska också kunna visas med hjälp av olika uttrycksformer som exempelvis bild 
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eller konkret material. Punkt fem bygger på förra kriteriet då eleverna ska få möjlighet att 

diskutera olika lösningar för att eleverna ska få ta del av viktiga matematiska idéer. Nästa 

punkt handlar om att problemet ska kunna fungera som en länk mellan olika matematiska 

områden för att skapa ett sammanhang mellan olika matematiska delar. Det sista kriteriet 

behandlar nya problem som eleven själv ska skapa utifrån de lösningsstrategier de nyss 

använt. Genom detta blir det synligt vad eleven har uppfattat av den tidigare uppgiften och de 

matematiska idéerna som den innehåller. 

Dahl (2012) menar dock att dessa kriterier för ett bra matematiskt problem är väl tilltagna, 

även om de kan stimulera elever till kreativitet och locka fram matematiska förmågor. Han 

skriver vidare att alla problem som beskrivs som ett rikt problem enligt Taflin inte behöver 

leda till att nya matematiska begrepp och att idéer presenteras även om de stimulerar 

elevernas matematiska förmågor. 

Sammanfattningsvis har vi nämnt olika typer problem, nämligen vardagsproblem av 

rutinkaraktär, enkla enstegsproblem, textuppgifter, öppna uppgifter samt konstruerade 

problem. Taflins (2003) kriterier för rika problem har även beskrivits eftersom de anses ge 

eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring matematiska idéer. Olika sorters 

uppgifter beskrivs för att kunna kategorisera in de uppgifter som förekommer i klassrummen i 

denna studie, vilket är den tredje frågeställningen. Nedan kommer vi beskriva viktiga aspekter 

för undervisningen i problemlösning och varför problemlösning blir betydelsefull. 

Varför problemlösning i matematikundervisningen? 

Enligt TIMSS (2012) studie som bland annat undersökt elevers kunskaper i matematik 

framhölls det att läroboken ligger till stor grund för matematiklektionerna i Sverige, läroboken 

används som basmaterial många gånger till den svenska matematikundervisningen. Kinard 

och Kozulin (2012) skriver att matematiklärare i slutet på 1990-talet var bekymrade över 

elevers bristande förmåga att resonera, lösa problem och förstå matematiska begrepp. 

Författarna menar att eleverna memorerar mycket stoff och repeterar det utan att ha en 

förståelse för innehållet vilket gör att inlärningen blir ytlig och svår att sätta in i en kontext. 

Det grundläggande målet med matematikundervisningen är att skapa förståelse för 

matematiska metoder och begrepp samt utveckla matematiska förmågor, det går att göra 

genom problemlösning. Att undervisa matematik genom problemlösning handlar inte om att 

eleverna ska lösa roliga problem utan problemuppgiften måste innehålla de matematiska 
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momenten som ska behandlas (Lester & Lambdin, 2007; Johansson & Wistedt, 1991; 

Pettersson & Wistedt, 2013). 

Genom problemlösningsuppgifter måste eleverna tänka djupare och relatera till tidigare 

kunskaper. Att arbeta för att eleverna ska utveckla sin förståelse är svårare än att memorera 

och repetera metoder men fördelarna överväger. Sex orsaker till att lära matematik med fokus 

på förståelse har Lester och Lambdin (2007) kommit fram till: 

1. Motivation 

2. Förståelse 

3. Minne 

4. Nya situationer 

5. Attityd 

6. Självständiga elever 

Den första orsaken går ut på att förståelse är motiverande. Elever som känner att de förstår, 

skapar inre motivation för att lära sig mer som det kan koppla ihop med sina tidigare 

kunskaper. Det hänger ihop med orsak två som är att förståelse skapar förutsättningar för mer 

förståelse. Sannolikheten att den använda matematiken blir användbar blir högre när elever 

använder sina tidigare kunskaper till att resonera fram en ny lösning. Förståelse hjälper även 

minnet, för när något man lär sig inte hänger ihop blir det svårare att komma ihåg än när man 

kan sammanlänka flera olika principer. Att kunna omvandla sina kunskaper och använda dem 

i nya situationer är det som borde vara målet med all undervisning. Genom att ha förståelse 

blir det lättare tillämpa sina kunskaper till nya situationer. Även attityder och föreställningar 

kan påverkas av förståelsen. Genom att eleverna förstår matematiken kan de få en mer positiv 

inställning till ämnet eftersom förståelse gör matematiken sammanhängande, logisk och 

meningsfull. Den sista orsaken till varför matematikinlärning med fokus på förståelse är 

viktigt är att förståelse leder till självständiga elever. Att se problemuppgifter som en 

utmaning istället för ett hinder är något som karaktäriserar elever med god matematisk 

förståelse. 

Sammantaget är målet med problemlösningen i matematiken att ge eleverna möjlighet att 

utveckla sin förståelse och sina förmågor. Lester och Lambdin har motiverat varför förståelse 

är viktigt i sex punkter som presenterats. 
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Att undervisa matematik genom problemlösning 

Eftersom målet med undervisningen är förståelse och att problemlösningsuppgifter kan 

begreppsmässigt vara väldigt olika saker beroende på vem det är som tolkar läroplanen 

kommer här därför en genomgång av tidigare forskning kring hur lärare bör tänka när de 

planerar för och undervisar i problemlösning. 

När lärare ska undervisa genom problemlösning måste de planera utifrån de förutsättningar 

som finns och välja lämpliga uppgifter för att gynna elevernas matematiska förståelse (Cai, 

2003). Några av de faktorer som påverkar lärares planering och val av uppgifter när de ska 

undervisa genom problemlösning är bland annat att eleverna är aktivt medverkande i 

processen att skapa förståelse utifrån deras egna villkor (Cai, 2003; Grevholm et al., 2012). 

Det är genom berikande problemlösningsuppgifter som eleverna kan ta till sig ny kunskap och 

utöka sin förståelse och därför blir det viktigt att lärarna kan välja ut sådana problem som kan 

stimulera elevernas lärande (Cai, 2003; Grevholm et al., 2012; Taflin, 2007). 

Problemlösningsuppgifterna ska vara intresseväckande och ge eleverna en utmaning så de får 

möjlighet att undersöka och reflektera. Matematiska problem som innehåller väsentlig 

matematik har potential att utveckla elevernas matematiska kontext (Cai, 2003; Grevholm et 

al., 2012; Taflin, 2003) 

Det är inte tillräckligt för läraren att välja ut berikande problem om inte undervisningen kan 

genomföras på ett berikande sätt, det blir då viktigt för läraren att kunna undervisa genom 

dessa problem för att ge eleverna så optimala tillfällen som möjligt till att lära sig. En mycket 

viktig faktor blir därför att klassrumsmiljön inbjuder till engagemang från lärare och elever 

(Cai, 2003; Grevholm et al., 2012). 

Det är viktigt för läraren att ha ett bestämt syfte för problemlösandet för att arbetet ska bli 

meningsfullt för eleverna. Då glädje till matematik inte kan tvingas på eleverna måste läraren 

välja de kluriga uppgifterna med omsorg, det handlar om att ha hänsynsfullhet till eleverna 

som individ (Löwing & Kilborn, 2002). 

Lärande genom interaktion 

Att lära genom samarbete och interaktion med andra elever är viktigt för att lärande ska ske 

och är alltså inte bara en positiv detalj i läromiljön (Dysthe, 2003). Därför kommer det här 

presenteras forskning och litteratur om detta. 
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Det väsentliga för att lära sig är att delta i social praktik där lärande äger rum. Andra 

personers roll i läroprocesser är inte bara att ge uppmuntran och stimulans utan samspelet med 

andra är avgörande för både vad som lärs och hur det lärs. Genom att lära sig delta i olika 

diskurser och praxis i de grupper man är med i blir läroprocessen även social. Kunskap är 

fördelad mellan människor i en grupp, där varje individ är bra på olika saker och där allas 

kunskap behövs för att få en helhetsförståelse. Eftersom kunskap är splittrad mellan flera 

personer måste lärandet vara socialt (Dysthe, 2003). 

Hur ofta det förekommer gemensamma diskussioner mellan lärare och elever i de olika 

ämnena samt hur ofta det förekommer att läraren pratar och ställer frågor medan eleverna 

lyssnar och svarar har undersökts. Matematik skiljer sig, enligt eleverna i undersökningen, 

från övriga teoretiska ämnen. Det förekommer färre gemensamma genomgångar och färre 

gemensamma diskussioner mellan elever och lärare än i andra teoretiska ämnena 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

I undervisning genom problemlösning sker ett lärande under processen att lösa ett problem, 

eleverna kan välja en metod, använda den kunskap som de har och motivera sina resonemang 

på ett sätt som de tycker är övertygande. Att arbeta på detta sätt skapar en inlärningsmiljö där 

eleverna på ett naturligt sätt kan visa sina olika lösningar för varandra, vilket gör att eleverna 

lär sig matematik genom sociala interaktioner. Genom sådana aktiviteter får eleverna förklara 

sina tankar och få olika perspektiv på begreppet som de håller på att lära sig (Cai, 2003). 

En möjlighet för eleverna att få mer samtal och diskussioner om ett problem är att de får 

samarbeta i mindre grupper vilket också kan bidra till att eleverna frågar läraren om mindre 

hjälp och undersöker på egna initiativ. Det är inte en självklarhet att elevens 

problemlösningsförmåga blir bättre bara för att de får lösa problem tillsammans, problemets 

innehåll är också avgörande. Att samarbeta i mindre grupper kan ses som ett bra komplement 

till lärarledd undervisning och därför borde lärare testa att undervisa i mindre grupper i 

matematik (Ahlberg, 1991). Ulin (1991) anser att eleverna måste både skriftligt och muntligt 

få träna på att redovisa sina resonemang och hur de har löst en uppgift. En bra fråga att ställa 

till en elev är: hur gjorde du? 
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Lärarens roll 

Läraren måste i undervisningen tolka styrdokumenten och utgår då från egna föreställningar 

om begreppet problemlösning. Dessa föreställningar kan variera och därför kommer vi nu att 

beskriva vilken roll läraren har för att eleverna ska få en god undervisning i problemlösning.  

Den viktigaste faktorn för elevernas lärande är läraren, det är till största del läraren som 

påverkar elevernas resultat (Emanuelsson & Johansson, 1991; Grevholm et al., 2012; 

Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

Problemlösning i skolan kommenterar Skoogh och Johansson (1991) som uträkningar eleven 

gör efter lärarens förklaringar vilket leder till att eleven förlorar en stor del av tankearbetet. 

Deras erfarenheter är att eleverna tränar på problemlösning i deras läromedel, detta är bra till 

viss del men det blir ensidigt uppgiftslösande. De menar att vid sådant arbete vill eleverna ha 

mycket hjälp och få metoderna förklarade och de påstår då att denna metod inte blir 

framgångsrik då elevernas problemlösningsförmåga och kreativitet inte utvecklas. 

Emanuelsson och Johansson (1991) påpekar vikten av att känna till läromedlet men också att 

kunna använda annat material och kunna tillverka olika material till sin undervisning i 

problemlösning. 

En anledning till att det används lite problemlösning som metod för att lära matematik i den 

svenska skolan kan enligt Dahl (2012) vara lärarnas okunnighet och brist på mod att våga gå 

från läroboken och det upplägg som den förordar. Han skriver vidare att många lärare anser 

att problemlösning endast är av intresse för de duktiga eleverna och att det tar mycket tid som 

de hade kunnat använda till att hjälpa de svaga eleverna på bättre sätt. 

Lärarens uppgift är att tydliggöra för eleverna vad problemlösning handlar om, det är läraren 

som ska skapa goda förutsättningar för eleverna att undersöka, samtala och analysera 

problemet. Läraren måste finnas där som ett stöd, men ändå kunna vänja eleverna med att de 

ska försöka lösa problemet utan lärarens hjälp. Blir eleverna vana vid att fråga läraren om 

hjälp när de inte känner sig säker på hur de ska göra blir situationen till slut ohållbar 

(Johannsson & Skoogh, 1991; Grevholm et al. 2012). Det är viktigt att läraren är medveten 

om elevernas roll under lektionen men också om sin egen roll för att fler matematiklärande 

situationer ska skapas (Taflin, 2007). 

Sammanfattningsvis har det framkommit att om eleverna arbetar tillsammans ges större 

möjlighet till diskussioner och samtal. Även lärarens betydelse för undervisningen har belysts. 
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Det är viktigt att läraren tydliggör vad problemlösning handlar om och väljer ut uppgifter med 

omsorg. Ett lärande uppstår genom processen att lösa ett problem och då blir det naturligt att 

eleverna visar sina olika lösningar för varandra. Detta beskrivs i vår studie för att ge bakgrund 

till frågeställning ett och två som behandlar lärares definitioner av problemlösning samt hur 

lärare undervisar i problemlösning. 
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Metod 

Under denna rubrik kommer vi att presentera hur vi gått till väga när vi genomfört denna 

undersökning och motivera metodvalen där intervjufrågor, observationsprotokoll samt 

analysmetod är en del. Vi kommer även skriva om hur vi hanterat de forskningsetiska kraven. 

Metodval 

Vi valde att använda oss av två olika datainsamlingsmetoder i vår undersökning, för att 

försöka belysa samma sak från olika synvinklar. Genom triangulering kan man bekräfta eller 

ifrågasätta resultatet man kommer fram till med en metod med hjälp av en annan metod (Bell, 

2006; Yin & Nilsson, 2007). Metoderna har även kompletterat varandra då en metod inte hade 

kunnat svara på alla våra forskningsfrågor, exempelvis gav det mer att göra observationer för 

att se hur lärare undervisar i problemlösning. Då kunde vi relatera det läraren sedan sade i 

intervjun om hur denna typ av undervisning brukar se ut, mot vad vi själva sett under 

lektionen.  

För att få svar på den första frågeställningen som handlar om hur lärare definierar 

problemlösning låg i huvudsak fyra intervjuer till grund, med observationer av 

problemlösningslektioner som komplement. Den andra frågeställningen om hur lärare 

undervisar i problemlösning besvaras genom observationer och intervjuer. Observationerna 

användes även för att besvara den tredje forskningsfrågan om vilka typer av problemuppgifter 

som lärarna vill att eleverna ska jobba med. Genom observationer kan man upptäcka viktiga 

beteenden och handlingar som inte kommer fram endast genom intervju (Yin & Nilsson, 

2007). Hur forskningsfrågorna har besvarats kommer beskrivas längre ner under denna rubrik. 

Vid observationerna användes ett observationsprotokoll (Bilaga 1) som är uppbyggt så att det 

består av fem spalter med viktiga händelser att notera och observera. Dessa spalter var: hur 

presenterades uppgiften, hur arbetar de med uppgiften - material/metod, hur presenteras 

mål/syfte, hur avslutas lektionen och en spalt för övriga noteringar. På baksidan fanns några 

olika typer av problem uppspaltade för att göra en första bedömning av uppgiften. Hur de 

olika spalterna kopplas ihop till våra forskningsfrågor kommer att presenteras längre ner. Vid 

intervjuerna utgick vi från vår upprättade intervjuguide (Bilaga 2). Den bestod av tre 

inledande frågor om yrkesbakgrund och utbildning, samt fyra centrala frågor. De var frågor 

om planering av den observerade lektionen, vad de anser att en problemlösningsuppgift är för 
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något, deras åsikter om problemlösning som ett område i matematiken samt en fråga om 

läromedel. Till var och en av dessa frågor fanns ett antal följdfrågor. Hur de olika 

intervjufrågorna och observationsprotokollet hjälpte oss besvara forskningsfrågorna kommer 

nu presenteras en frågeställning i taget. 

För att besvara frågeställning ett som handlar om hur lärare definierar problemlösning har 

som vi skrivit ovan både intervju och observation använts. Spalten i observationsprotokollet 

som berörde mål och syfte med lektionen går att koppla till denna frågeställning. Vad hade 

läraren för tanke med lektionen? Vad ville läraren att eleverna skulle träna på? Det kunde visa 

sig genom att lärarna berättade att det är viktigt att samarbeta eller att eleverna ska kunna 

förklara hur de har tänkt. Syftet med lektionen fick läraren chans att kommentera under 

intervjuerna, då inte alla lärare uttalat något mål eller syfte med lektionen under 

observationen. Under intervjun berörde tre av intervjufrågorna (Bilaga 2) denna första 

forskningsfråga. Den andra huvudfrågan i intervjun där respondenten fick beskriva vad de 

anser att en problemlösningsuppgift är enligt dem, och den tredje frågan om vad lärarna har 

för åsikter om problemlösning och varför de arbetar med det. Även den första intervjufrågan, 

där lärarna fick berätta hur de planerat för den observerade lektionen, kan hjälpa till att få 

fram en definition av problemlösning då vi fick veta vad läraren tyckte var viktigt under just 

den lektionen. 

Den andra frågeställningen om hur lärare undervisar i problemlösning besvaras även den med 

såväl observationer som intervjuer. Vid observationen är det den första spalten om hur 

uppgiften presenteras, andra spalten om hur uppgiften arbetades med och sista spalten om hur 

lektionen avslutas som har berört detta (Bilaga 1). Under observationen antecknade vi vissa 

signalord som läraren använde. Det kunde till exempel vara ord som matteproblem, klura på 

saker eller problemlösning. Dessa ord hade till syfte att hjälpa oss fokusera på hur läraren 

framställde problemlösning för eleverna. Om lärarna ville att eleverna skulle använda en viss 

metod, exempelvis fingerfemman, förklarade läraren metoden innan uppgiften, vilket vi 

antecknade. Instruktionerna för uppgiften antecknade vi också då de kunde ske muntligt eller 

skriftligt, lärarna kunde alltså förklara problemet lite innan eleverna fick ett papper med 

uppgiften eller så var uppgiften endast muntlig. Hur lärarna avslutade lektionen gav oss en 

inblick i vad de anser är viktigt vid problemlösning, till exempel om eleverna fick dela med 

sig av sina resonemang eller vilket svar på uppgiften de kom fram till. Andra spalten på 

observationsprotokollet handlade om en viss metod skulle användas, arbetade de enskilt, i par 

eller i grupp och vilket material användes, läroboken eller något annat? Vid intervjuerna 
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relaterar den första frågan (Bilaga 2) till den nyligen observerade lektionen då den gick ut på 

att läraren fick berätta hur lektionen planerats. Vi kunde då få veta om och på vilket sätt en 

lärare tyckte att det är viktigt att eleverna får redogöra för sina lösningar. Den sista 

intervjufrågan om läromedel var till största del med för att ta reda på vilket material läraren 

använder vid problemlösning, och då får vi en inblick i hur lärare undervisar i 

problemlösning. 

Den sista frågeställningen om vilka typer av problemlösningsuppgifter som förekom i 

klassrummen besvaras endast av observationerna då vi antecknade hur själva uppgifterna som 

genomfördes under lektionen såg ut och gick till och gjorde en första bedömning över hur vi 

skulle sortera in dem. Hur uppgifterna sedan kategoriserats presenteras i analysmetoden. 

Urval och avgränsning 

Lärarna i studien valdes utifrån bekvämlighet då vi haft kontakt med skolorna sedan innan, 

men vi valde även efter att lärarna var behöriga att undervisa i matematik på lågstadiet. Två 

av lärarna i studien var vi bekanta med sedan tidigare, de andra två lärarna var obekanta för 

oss i den mening att vi inte sett dem undervisa förut. Det empiriska materialet är insamlat i två 

kommuner i Västerbotten på tre olika skolor. Vi har valt att ge lärarna fiktiva namn där den 

första läraren vi besökte fått ett namn på A, den andra på B och så vidare, vi har valt att inte 

skriva ut skolornas namn. Den första läraren har vi valt att kalla för Anita och hon har arbetat 

som lärare i 25 år, men som förskolelärare i 15 år. Hon arbetar nu i årskurs två.  Berit är 

utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare i 38 år och arbetar i årskurs ett. Carina har 

arbetat som lärare i 35 år och är även utbildad speciallärare, men jobbar som klasslärare i 

årskurs tre. Denise har arbetat som lärare i drygt 10 år och började då på mellanstadiet men är 

nu i en etta. 

Då vår studie handlar om problemlösning valde vi att observera en problemlösningslektion. 

När vi kontaktade lärarna och frågade om de ville delta berättade vi att vi ville observera en 

matematiklektion med problemlösning som ämnesinnehåll. Lärarna fick själva planera för 

lektionen utifrån våra önskemål om att få se problemlösning i klassrummet.  

Genomförande  

Här beskriver vi hur de två olika insamlingsmetoderna har genomförts. 
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Observation av en problemlösningslektion 

Vi gjorde strukturerade observationer vilket innebär att vi hade strukturerat upp hur vi skulle 

genomföra observationen. Inför observationerna hade vi ett bestämt syfte för att kunna 

konkretisera och välja ut relevanta skeenden i undervisningen (Bell, 2006). Vi upprättade ett 

observationsprotokoll (Bilaga 1) som vi använde oss av när vi genomförde observationerna. 

Genom att ha ett färdigt protokoll när man genomför observationer minskar risken för att få 

olika tolkningar av informationen (Bell, 2006). Protokollet framställdes för att vi skulle lägga 

fokus på rätt saker under lektionen, för att vi skulle kunna besvara de tre forskningsfrågorna 

som beskrivits i metodval. Rubrikerna valdes ut för att kartlägga viktiga aspekter av lektionen. 

När observationerna genomfördes började vi med att presentera oss för eleverna och berättade 

vad vi skulle göra. Vi satte oss sedan längst ner i klassrummet och antecknade. Samma dag 

som observationen genomfördes sammanställde var och en sitt observationsprotokoll. 

Resultatets trovärdighet har stärks då vi sedan jämfört varandras uppfattningar och 

anteckningar med varandra, då visade det sig att de har överensstämt vilket också tyder på att 

metoderna fungerat (Trost, 2011). 

Intervju 

Intervjuerna som genomfördes i direkt anslutning till observationerna var semi-strukturerade, 

för att lämna utrymme för följdfrågor och för att respondenten ska känna att det finns 

möjlighet att prata om det som han eller hon tycker är viktigt (Bell, 2006). Att vara två som 

intervjuar kan vara en fördel om den som intervjuar är ovan och om de två är samspelta kan 

man få ut mer av intervjun och en bättre förståelse för respondentens svar. Intervjuerna 

genomfördes i lärarens klassrum då det är viktigt att läraren känner sig trygg på platsen där 

intervjun genomförs och att det inte finns många störningsmoment (Trost, 2011). Att intervjua 

någon blir nödvändigt när en viss typ av information är grundläggande för studien (Merriam, 

1994). 

Vi började med att fråga om det gick bra att spela in intervjun på våra telefoner för att kunna 

lyssna på intervjun senare och berättade att vi skulle radera filerna när arbetet var avslutat. 

Sedan inledde vi intervjun med frågor i syfte att få reda på vilka ämnen läraren är utbildad i 

och vilka erfarenheter de har i läraryrket. 

Vi ställde en fråga i taget och lät läraren svara på frågan utan att vi kommenterade eller avbröt 

svaren. När den av oss som varit ansvarig för intervjun kände sig klar stämde vi av med 
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varandra för att se om den andre också var nöjd. När intervjun var klar tackade vi för att de 

deltagit. Vår metod kunde valideras genom att en av oss har varit intervjuledare och den andra 

har observerat och antecknat. Trost (2011) skriver att validitet innebär att kontrollera om 

instrumentet mäter vad man avser att det ska mäta. Den person som inte var intervjuledare har 

gjort kompletteringar under intervjun som att till exempel sammanfattat ett svar för att se om 

vi fått rätt uppfattning eller om en följdfråga behövdes. 

Vi transkriberade intervjuerna ordagrant när det var av vikt för vårt resultat. Om en 

respondent pratat om sådant som inte kunde kopplas till våra forskningsfrågor antecknade vi 

tiden på inspelningen och en kort sammanfattning av vad som sades, det kunde till exempel 

handla om elever eller lärarlegitimationen. Trost (2011) skriver att detta är fördelaktigt då 

ointressant material sorteras bort direkt, men finns tillgängligt i inspelningen om det senare 

kommer fram att det behövs. 

Analysmetod 

Inledningsvis förklaras hur vi har gått till väga för att ge svar på frågeställning ett, hur lärare 

definierar problemlösning, och hur vi har gjort för att dela upp lärarnas svar i olika kategorier. 

Därefter förklaras vårt analysverktyg för att klassificera de olika problemen som förekom 

under lektionerna, detta för att kunna besvara forskningsfråga tre som handlar om vilken typ 

av problemlösningsuppgifter som förekommer i klassrummen. Vi kommer också beskriva hur 

frågeställning två, som handlar om hur lärare undervisar i problemlösning, har besvarats med 

hjälp av de två analysverktygen för de andra två forskningsfrågorna. Den går in i de andra två 

på så sätt att lärarnas definitioner och det typer av problem som de valde att arbeta med under 

lektionen är delar i hur lärare undervisar i problemlösning. 

Analysram för att se hur lärare definierar problemlösning 

Vi sammanfattade våra transkriberingar utifrån våra forskningsfrågor med hjälp av 

färgpennor, detta kategoriserades sedan in i olika kategorier. Dessa kategorier har sedan 

sorterats ut efter vår litteraturgenomgång, på vilket sätt kommer att presenteras i kommande 

stycken. Vi har kunnat hitta tydliga kopplingar mellan det lärarna sagt och gjort samt 

litteraturen och då blev kategorierna: problemlösning som samarbete, problemlösning som 

olika strategier, problemlösning som fördjupad förståelse, problemlösning som nya kunskaper 

och problemlösning i läromedel. En kategori har inte bearbetats utefter litteraturgenomgången 

och det är problemlösning som diagnos. Denna kategori har tagits fram utifrån de bearbetade 
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transkriberingarna, det visade sig att detta var ett återkommande tema i alla intervjuer och fick 

därför en egen kategori. Det kunde vara svar om att se elevernas förståelse för ett räknesätt 

eller koppling till nationella prov som hamnade under kategorin problemlösning som diagnos. 

Kategorin samarbete har bearbetats fram utifrån Skolverket (2011b), Ahlberg (1991) samt 

Dysthe (2003). Svar från intervjuerna som handlade om att arbeta tillsammans och lära av 

varandra hamnade i denna kategori. Nästa kategori om olika strategier har formats från 

Skolverket (2011a; 2011b), och uttalanden som till exempel att eleverna ska kunna visa hur de 

har tänkt när de löst en uppgift, men även händelser under observationen som visade på att 

flera metoder kunde användas vid lösningen av uppgiften kategoriserades hit. 

Kategorin om nya kunskaper har också bearbetats fram utifrån Skolverket (2011a; 2011b). 

Kommentarer om att eleverna får lära sig nya saker och nya tankesätt blev kategoriserat som 

problemlösning som nya kunskaper. Fördjupad förståelse har formats efter Lester och 

Lambdin (2007) och Skolverket (2011b) och dit har kommentarer om att kunskaperna skulle 

befästas eller utvecklas placerats. Problemlösning i läromedel har framkommit utifrån 

Emanuelsson och Johansson (1991) och där har uttalanden om läromedel och dess uppgifter 

hamnat. 

Dessa olika kategorier har tillsammans hjälpt oss att besvara forskningsfråga ett och två, hur 

lärare definierar problemlösning och hur undervisar lärare i problemlösning. För att belysa 

detta har vi konstruerat en bild som visar hur resultatet kan kopplas till de två 

frågeställningarna. 

 

Frågeställning ett och två har fått en egen box var och de olika kategorierna har fått en mindre box 

var. De linjer som går från den stora boxen med forskningsfrågan till en mindre box med en kategori 

illustrerar vilken kategori som i huvudsak kan kopplas till den forskningsfrågan. De streckade linjerna 

visar att en viss koppling går att göra mellan kategorierna och forskningsfrågorna och därmed har de 

en mindre del resultat i den kategorin. 
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Analysram för att se vilken typ av uppgift som förekommer i klassrummen 

För att besvara forskningsfråga tre som behandlar vilken typ av problemlösningsuppgifter 

som förekommer i klassrummen har vi klassificerat uppgifterna. Som det beskrevs under 

rubriken metodval använde vi oss av vårt observationsprotokoll för att göra en första 

bedömning över vilken typ av uppgift som genomfördes under lektionen. Utifrån vår 

litteraturgenomgång har vi klassificerat de uppgifter som förekom i de olika klassrummen. 

Denna analysram har utgått från Hagland et al. (2005), Löwing och Kilborn (2002), 

Björkqvist i Grevholm (2001) och Grevholm et al. (2012) beskrivningar av olika sorters 

problemuppgifter. Dessa typer av uppgifter har analysen tagit sin grund i: 

 Textuppgift - ett problem som framställs med hjälp av matematiska symboler och text. 

Eleven måste välja ett lämpligt räknesätt och översätta texten till matematik 

(Grevholm et al., 2012; Hagland et al., 2005). 

 Öppen uppgift - eleven får veta förutsättningarna men inte hur problemet ska lösas. 

Eleven kan använda olika lösningsstrategier och det kan finnas många korrekta svar 

(Björkqvist, 2001). 

 Konstruerat problem - kräver oftast lite mer av eleverna och är lite klurigare (Löwing 

& Kilborn, 2002). 

 Vardagsproblem av rutinkaraktär - uppgifter som ska kunna lösas automatiserat 

(Löwing & Kilborn, 2002). 

 Enkla enstegsproblem - uppgifter som bör användas vid introduktion av 

problemlösning (Löwing & Kilborn, 2002). 

Då det i vissa fall har förekommit att ett problem passat in som flera olika typer av problem 

då vi placerat in det i vårt observationsprotokoll (bilaga 1) efter att frågan: hur uppfyller 

problemet litteraturens beskrivning av de olika problemen? Har ställts har ännu en analys 

blivit nödvändig. För att göra detta har ytterligare en till fråga ställts till empirin: 

Vad var lektionens syfte - hur användes uppgiften och varför? 

Exempel på hur en uppgift klassificerades: under observationen upplevdes en uppgift som ett 

öppet problem samt som en textuppgift. Då uppgiften analyserades utifrån litteraturen blev det 

tydligt att problemet går att sortera in under textuppgifter. Lärarens syfte med lektionen var att 

eleverna skulle använda en viss metod som vänder sig till textuppgifter. Då klassificerades 

denna uppgift som en textuppgift. 
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Ett annat exempel: vid en första anblick upplevdes ett problem som ett enkelt enstegsproblem 

men när vi analyserat problemet med litteraturen visade det sig att problemet också kan 

klassas som ett vardagsproblem av rutinkaraktär. Lärarens syfte med lektionen var att 

introducera problemlösning och att eleverna skulle träna på hur de kan lösa problem. På grund 

av detta valdes därför denna uppgift att klassas som ett enkelt enstegsproblem. 

Ett sista exempel: ett problem upplevs som en textuppgift men vid en analys utifrån 

litteraturen kan problemet anses vara av öppen karaktär. Syftet med lektionen var att visa att 

uppgiften går att lösa på många olika sätt, det fanns ingen bestämd metod som eleverna skulle 

använda då syftet var att dela med sig av sina resonemang. Denna uppgift klassificeras som 

ett öppet problem. 

Etiska förhållningssätt 

Vi har i vår studie utgått ifrån de fyra forskningsetiska krav som gäller för alla 

forskningsprojekt, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Björkdahl Ordell, 2007; Bell, 2006). 

Innan vi genomförde observationerna och intervjuerna började vi med att ta kontakt med de 

lärare som vi genomförde studien på och berättade om vad det var vi ville undersöka. Vi var 

även tydliga med att det var frivilligt att delta. Vi berättade även att det vi tagit del av kommer 

att behandlas konfidentiellt och att och att vi endast använder materialet till vår studie. 

Eftersom vi spelade in intervjuerna fick respondenterna även godkänna detta innan intervjun 

började och vi raderade inspelningarna när bearbetningen var klar. 
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Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna och observationerna utifrån de kategorier som 

framkommit när empirin analyserats. Resultatet ger en inblick i hur det pedagogiska 

uppdraget kring problemlösning kan genomföras i klassrummet. I materialet framkommer att 

det finns framförallt fem olika sätt som problemlösning tolkas på av lärarna i studien. 

Inledningsvis kommer en sammanfattning av lektionerna samt vilka typer av problem som 

förekommer i klassrummen, som är vår tredje forskningsfråga. Efter detta i rubriken 

”Problemlösning som…” kommer resultatet utifrån frågeställning ett och två, som handlar om 

hur lärare definierar problemlösning och hur de undervisar i problemlösning att presenteras. 

Typer av problem 

Lektion 1 - Anita 

Under lektionen hann eleverna arbeta med tre olika uppgifter. Den första uppgiften var en 

flerstegsuppgift om påskägg i olika färger. Det fanns tio ägg, hälften av äggen var blåa. Det 

fanns tre fler röda ägg än blåa. Resten av äggen var gröna, hur många gröna ägg var det? 

Uppgift två handlade även den om påskägg. Det var en flicka som hade tio påskägg i olika 

storlekar. Hon sa åt sin mamma att hon ville ha en godis i det minsta ägget, två godisar i det 

näst minsta och så vidare så att hon fick tio godisar i det största ägget. Hur många godisar fick 

flickan totalt? Den tredje uppgiften som eleverna fick var att skriva en egen räknesaga där 

svaret skulle bli 18. 

De två första uppgifterna vid denna lektion är textuppgifter där eleverna använder texten för 

att komma fram till vilket matematiskt räknesätt de ska använda och därefter välja en lämplig 

strategi (Grevholm et al., 2012; Hagland et al., 2005). Det blir en problemuppgift eftersom det 

uppfyller de tre punkter som krävs för att en uppgift ska kallas problemuppgift (Billstein et 

al., 2007). Den sista uppgiften under denna lektion är en öppen uppgift där det finns många 

olika sätt att lösa uppgiften. Under denna lektion användes textuppgifterna för att kontrollera 

om eleverna behärskade hälften och addition. Den egna räknesagan med svaret 18 ville Anita 

ha med för att se om någon elev skulle använda sig av multiplikation som de nyligen hade 

börjat arbeta med, eller om hon behövde gå igenom det mer. 
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Lektion 2 - Berit 

Under lektionen fick eleverna två olika problemlösningsuppgifter. En uppgift gjordes 

individuellt och en gjordes i par och instruktionerna var muntliga. Den individuella uppgiften 

gick ut på att det fanns tre kattmammor och 12 kattungar. Hur många kattungar hade varje 

kattmamma? Kattmammorna behövde inte ha lika många ungar. 

Paruppgiften handlade om ett fruktfat där det fanns 20 frukter, där flest var äpplen. Eleverna 

skulle bestämma vilka andra frukter som fanns och hur många av varje sort. 

Syftet med att göra en enskilt och en i par var att eleverna skulle få fundera själva och kunna 

visa hur de gjorde när de löste uppgiften. Att jobba i par gjorde dem för att öva på att komma 

överens och resonera tillsammans över hur de kan göra. Eftersom uppgiften var så öppen som 

den var så är det viktigt att eleverna pratar med varandra och enas om hur de ska göra. 

Båda uppgifterna var av öppen karaktär då eleverna fick veta förutsättningarna men inte hur 

uppgiften skulle lösas, eleverna fick göra uppgifterna till sina egna och använda olika metoder 

(Björkqvist, 2001). 

Lektion 3 - Carina 

Eleverna jobbade i grupper och fick börja med att lösa ett problem där de fick veta att två barn 

hade bakat två plåtar med bullar. Det rymdes 20 bullar på varje plåt. Barnen hade fem påsar 

att paketera bullarna i. Det skulle vara minst 5 och max 9 bullar i varje påse. Dessutom hade 

barnen ätit upp två bullar var innan de började paketeringen. Hur många bullar fanns det i 

varje påse? 

Eleverna fick även lösa flera uppgifter av typen att de fick en fråga som de skulle hitta ett svar 

till med hjälp av olika ledtrådar som varje elev fick. Till exempel hur många fiskar fick Pelle? 

Ledtrådarna kunde vara utformade på detta sätt: tillsammans fick de 21 fiskar, Lisa fick två 

fiskar mindre än Olle. Olle fick 6 fiskar. Hanna fick hälften så många fiskar som Lisa och Olle 

tillsammans. Pelle fick en fisk mer än Hanna. 

Syftet med att använda första uppgiften var att visa eleverna att det finns flera möjliga 

lösningar men syftet med alla uppgifter var att eleverna skulle samarbeta, resonera och prata 

matematik. Den första uppgiften är av öppen karaktär då det finns flera möjliga lösningar 

samt att olika metoder kan användas (Björkqvist, 2001). De andra uppgifterna är konstruerade 

problem, som är lite klurigare och kräver mer av eleverna (Löwing & Kilborn, 2002). 
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Lektion 4 - Denise 

Uppgiften var en fortsättning på en tidigare uppgift där klassen räknat ut hur många trappsteg 

det var i en trappa som Askungen skulle skura varje dag. De hade kommit fram till att det 

fanns tio trappsteg. Nu var uppgiften att räkna ut hur många trappsteg Askungen fick skura på 

en vecka. 

Uppgiften är ett enkelt enstegsproblem, eftersom eleverna får handledning på hur uppgiften 

kan lösas med olika lösningsmetoder. Det är även en introduktion till problemlösning och då 

är enkla enstegsproblem fördelaktiga (Löwing & Kilborn, 2002). 

Sammanfattning 

Det som kommer fram när man studerar de olika problemlösningsuppgifterna som eleverna i 

de olika klassrummen fick jobba med under de observerade lektionerna är att de förekommer 

olika sorters uppgifter. Syftet med lektionerna varierade då tre av lärarna hade en eller flera 

uppgifter som löstes i grupper eller par för att eleverna skulle samarbeta och prata matematik. 

En lärare ville samtidigt kontrollera om eleverna behärskade ett räknesätt eller om de behövde 

jobba mer med det och en lärare introducerade metoder för att lösa problem. Det typer av 

problemlösningsuppgifter som förekom i klassrummen i denna studie, och alltså svarar på den 

tredje frågeställningen var öppna problem, konstruerade problem, textuppgifter och enkla 

enstegsproblem, där öppna problem var det vanligaste. 

Problemlösning som… 

Denna del av resultatet svarar på frågeställning ett och två utifrån de kategorier som 

analysramen består av. Dessa kategorier är: samarbete, olika strategier, diagnos, ny kunskap 

och fördjupad förståelse. Hur de olika rubrikerna svarar på frågeställningarna beskrivs i en 

bild i analysramen. 

... samarbete 

Att arbeta med problemlösning tillsammans är något som alla lärare har talat om. Anita 

påpekade att vid problemlösning ser hon gärna att eleverna får arbeta i par, där eleverna är 

relativt jämbördiga i matematik, så att uppgifterna kan anpassas till elevernas nivå. Carina 

tycker däremot att en svagare elev kan få hjälp av att jobba ihop med en elev som kan lite 

mer. Berit menar att problemlösning kan arbetas med både enskilt och tillsammans med andra 

och när man jobbar med det tillsammans får eleverna träna på att komma överens och komma 

fram till ett svar. Carina pratar även om samarbete och menar att genom att lösa problem i 
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grupp så lär eleverna av varandra och det eleverna klarar av att göra tillsammans kommer de 

klara av att göra själva i framtiden. 

Såväl Berit som Carina är alltså inne på att eleverna ska få lära sig av varandra och hitta nya 

strategier för att utveckla sin matematiska förmåga. Under de observerade lektionerna jobbade 

de i par eller grupper i tre av de fyra klassrummen. I det fjärde hade de just börjat med 

problemlösning, där var det samarbete mellan läraren och eleverna som var i fokus där de 

jobbade tillsammans i hela klassen. Läraren menar att eleverna först måste få lära sig hur man 

kan göra för att lösa ett problem innan de får jobba mer självständigt i grupper eller par. Det 

kom även fram vid observationerna att eleverna får tips av varandra när de redovisar sina 

lösningar och kan då komma på nya sätt att tänka på. I och med att eleverna får arbeta i par 

eller grupper får eleverna resonera och prata matematik berättar Carina, hon sa även: 

“Hur många gånger i framtiden sitter du ensam och ska lösa något litet problem?” 

Carina beskriver att när hon planerar lektioner i problemlösning, då tänker hon på att eleverna 

ska samtala, argumentera och redogöra sina lösningar för varandra. Hon nämner att eleverna 

ska kunna motivera sina lösningar och metoder och ett sätt att öva på detta är genom att jobba 

med gruppuppgifter i matematik och speciellt med problemlösning. 

... olika strategier 

Vid problemlösning tycker alla lärare att det är viktigt att eleverna kan visa hur de har tänkt. 

Vid såväl intervjuer som observationer har det kommit fram att alla lärare låter eleverna 

redovisa sina svar för varandra vid slutet av lektionen, på olika sätt. Genom att eleverna får 

förklara sina lösningar för varandra hjälper de även varandra med att komma på nya metoder 

och strategier att använda vid problemlösning. 

Anita tycker att problemlösningsuppgifter ska vara ganska öppna uppgifter så att eleverna får 

vara kreativa och komma med olika förslag på hur de kan lösas. Hon brukar låta eleverna rita 

och skriva på tavlan så de får ta del av varandras lösningar. Anita är även inne på att använda 

sig av metoden fingerfemman som hon anser är en bra metod när eleverna jobbar med 

problemlösning, då måste eleverna gå tillbaka i frågan och tänka över vad de får veta, förstår 

vi frågan och eleverna får även rita problemet på ett enkelt sätt innan de skriver på mattespråk 

och funderar om svaret är rimligt. Genom att använda den metoden får eleverna lösa 

problemet på två olika sätt, genom att rita och genom att skriva med matematiska symboler. 
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Anita tror även att metoden kan underlätta när eleverna stöter på svårare problem med fler 

moment. 

Carina anser däremot att vid problemlösning finns det ingen specifik metod som ska användas 

på samma sätt som det är när man räknar i läromedlen. Hon beskriver även att när eleverna får 

visa hur de har tänkt och ska förklara det för varandra upptäcker de själva om de har gjort 

något fel och kan då rätta sig själva. Hon vill skapa ett klimat i klassrummet där det inte är fel 

att svara fel på en fråga, alla är där för att lära sig och detta är ett sätt att lära. 

Denise tycker att det är viktigt att läraren visar eleverna vilka strategier som kan användas och 

då de börjar med problemlösning är det läraren som ska styra valet av metod, detta framgick 

mycket tydligt vid observationen då hon visade på smartboarden hur hon skulle ha gjort. Hon 

säger: 

“Precis som man i svenska måste lyfta fram strategierna och göra dem tydliga så 

måste man det i matte.” 

Denise har börjat använda sig av McIntosh tanketavla som är ett sätt där eleverna får lära sig 

att lösa ett tal på flera olika sätt, såväl med laborativt material som med bild och ord. Även 

Berit låter eleverna använda både bild och skriva med matematiska symboler när hon jobbar 

med problemlösning. Vid observationen kom det även fram att hon använde sig av tavlan i 

klassrummet där hon gjorde en tabell, när eleverna beskrev vad de hade kommit fram till för 

svar och hur de hade tänkt. Det gjorde att eleverna fick en tydlig struktur och kunde se 

varandras lösningar. 

... diagnos 

Lärarna som deltog i denna studie var alla överens om att problemlösning kan användas för att 

ta reda på elevernas förståelse. Alla lärare avslutade lektionen eller aktiviteten med att 

eleverna skulle få berätta om sina olika strategier de använt när de löste uppgiften. Detta 

betyder inte att lärarna endast ville se elevernas förståelse, de ville också att eleverna skulle 

jämföra sina svar med varandra och inse egna fel. Anita tycker att problemlösning är en 

mycket bra metod för att kunna få syn på elevernas förståelse inom det område som de arbetar 

med. 

Denise berättade att när eleverna lärt sig hur de kan arbeta med problemlösningsuppgifter och 

har bättre grunder att stå på kan hon lägga in fler moment för att kunna se vad eleverna 
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egentligen kan, till exempel addition, subtraktion eller samband mellan olika räknesätt. Vid 

observationen framgick det att hon vill att eleverna ska använda olika uttryckssätt för att visa 

hur de tänker men också i samband med intervjun kom det fram att hon tycker att McIntosh 

tanketavla är en bra metod för att få syn på hur eleverna tänker. Alla lärare gick även runt på 

lektionen och kontrollerade hur eleverna gjorde och om de gjort rätt eller gav dem tips på hur 

de kunde gå vidare. 

Det visade sig vid observationen att Berit tyckte att det var viktigt att eleverna med hjälp av 

sina bilder kunde visa hur de hade tänkt, även i intervjun ansåg hon att det är viktigt att 

eleverna får dela med sig av sina lösningar och sina olika svar för att få tips från varandra. 

Carina tycker att problemlösning kan användas till allting men att det används som en diagnos 

i nationella proven. Hon anser att en problemlösningsuppgift ska innehålla ett problem för 

eleverna där det helst inte ska gå att se svaret på en gång och det ska gärna finnas fler än ett 

svar på uppgiften så att eleverna får fundera på om svaret är rimligt. Carina använde inte 

problemlösning som en diagnos utan hon ville att eleverna skulle få en möjlighet att göra en 

självskattning och inse själva om det blivit något fel på vägen. Carina avslutade den 

observerade lektionen med att bland annat berätta att eleverna måste kunna gå tillbaka och 

tänka efter, det är viktigt att kunna inse fel och att då kunna ändra sig. 

... nya kunskaper 

Denise var redan under hennes lektion väldigt tydlig med eleverna att de ska lära sig hur de 

kan göra när de löser problem, detta var andra gången som eleverna arbetade med 

problemlösning i Denises klass. Hon anser att det är viktigt att berätta syftet med uppgifterna 

för eleverna så att de vet varför de gör en uppgift. Eleverna skulle under den observerade 

lektionen använda olika uttryckssätt för att visa hur de hade tänkt och då de skulle använda 

symboler repeterade Denise de matematiska symboler som de arbetat med förut men hon 

beskrev också andra symboler. Hennes problemlösningslektion behandlade hur eleverna kan 

göra och tänka när de ska lösa problem men också att eleverna skulle repetera och lära sig nya 

symboler. Hon berättade att genom problemlösning får eleverna delvis träna på vad matematik 

kan vara bra för och även träna på de olika räknesätten. Denise har lärt sig av nationella 

proven att från början är det viktigast att lära eleverna hur de ska göra och då de i ettan börjar 

med problemlösning blir det viktigt att välja ut det eleverna ska lära sig, därför är det viktigt 

att vara noga från början. 
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Berit, som också arbetar i en årskurs ett, började till skillnad från Denise att arbeta med 

problemlösning tidigt under skolåret, hon tycker att problemlösning är ett sätt att konkretisera 

matematiken för att eleverna ska förstå att det ligger något bakom de där krumelurerna som vi 

kallar siffror. Även hon var tydlig under sin lektion med att det var viktigt hur de löser och 

hon tycker att det är bra att eleverna får träna på att det inte alltid finns ett rätt svar utan att 

eleverna lär sig att oftast finns det många olika svar. De fyra lärarna som deltog i denna studie 

talade om att de föredrar problemlösningsuppgifter med flera olika svar. 

Carina anser att en problemlösningsuppgift ska vara lite klurigare där exempelvis eleverna 

måste räkna med x eller med något obekant i motsats till textuppgifter som hon tycker 

förstärker en algoritm eller ett räknesätt. En bra problemlösningsuppgift enligt Carina bör 

innehålla flera räknesätt, till exempel att eleven först måste addera och sen subtrahera, 

uppgifterna som eleverna arbetar med bör inte heller gå att lösa på samma sätt. 

Problemlösning kan användas både till att komma åt ett specifikt matematiskt innehåll och för 

att eleverna ska få öva på sin problemlösningsförmåga. När Carina börjar arbeta med 

problemlösning väljer hon problem med enklare matematiskt innehåll där eleverna mest får 

träna på hur de ska lösa problemet och sen lägger hon till uppgifter med ledtrådar som 

eleverna ska använda och ett svårare matematiskt innehåll. Alla lärarna vill att 

problemlösningsuppgifter ska göra att eleverna får möjlighet att tänka i flera steg. 

… fördjupad förståelse 

Lektionen som observerades hos Anita handlade om att eleverna skulle få klura på saker och 

skapa egna problem, hon presenterade lektionen med att eleverna skulle arbeta med 

matteproblem. Anita avslutade lektionen genom att sammanfatta de olika räknesätten som 

eleverna använt sig av och sen frågade hon vad eleverna tog med sig från lektionen. Under 

intervjun berättade hon att det är viktigt att eleverna får träna på problemlösningsfärdigheter 

och att hon tycker att problemlösning är en viktig del inom matematikundervisningen. Anita 

är precis som de andra lärarna överens om att problemlösning ger eleverna möjlighet att 

arbeta med flera olika moment och genom detta utveckla sina kunskaper. Carina som anser att 

problemlösning är så viktig matematik att alla borde arbeta med det minst en gång i veckan 

tycker att uppgifter med ledtrådar där eleverna måste sortera ut viktig information och arbeta i 

flera steg är en bra gruppaktivitet. Detta visades även på den observerade lektionen och 

Carina avslutade lektionen genom att grupperna fick utvärdera samarbetet men hon frågade 

också om eleverna lärt sig någon matematik idag, eleverna svarade på den frågan bland annat: 

delat, multiplikation och plus. 
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Denise som just nu håller på att lära eleverna hur de kan lösa problem berättade att nästa steg 

blir att eleverna får större frihet att själva välja hur de ska lösa problemet. Hon anser att det är 

jättesvåra saker eleverna ska fixa även om det är på enkla uppgifter. Denise berättar: 

“Du ska alltså innan du går ut trean, kunna välja på vilket sätt du ska göra, vad som är 

bäst för uppgiften och du ska sen också kunna förklara varför du har valt det och 

varför det är rimligt.” 

Berit tror att det är utmanande för eleverna att lösa problem och att det ger tillfällen till att 

fundera över olika matematiska räknesätt. Denise förklarade att problemlösning är en viktig 

del och som lärare blir man som tvingad att sätta sig in i det på djupet och problemlösning är 

egentligen i grunden som inbyggt i matematiken så hon tror att det är därför som 

problemlösning har blivit en stor grej. Hon fortsätter: 

“För det är ju de det kanske handlar om i det hela egentligen och att vi håller på att 

peta i olika delar för att få ihop det.” 

Lärarna är överens om att problemlösning ger eleverna möjlighet att använda de kunskaper 

som de redan har till att förvandla dessa till en lämplig metod för att lösa ett problem där det 

inte finns en given lösningsstrategi. De tycker att problemlösning skapar tillfällen till att 

befästa kunskaper men också att ta till sig nya kunskaper bland annat genom att se hur andra 

har tänkt när de löst ett problem. 

Problemlösning i läromedel 

Att jobba med problemlösning kräver mycket arbete av lärarna, då det kommit fram att alla 

lärare i vår studie anser att det finns lite problemlösning i läromedlen. Om det finns anser de 

att det är för svåra uppgifter, eller att det mer liknar textuppgifter, utan inslag av 

problemlösning. De tycker även att det är väldigt styrt hur eleven ska göra för att räkna ut 

talet, samt att det finns ett korrekt svar. När Denise tänker tillbaka på sin egen skoltid berättar 

hon att hon tänker på problemlösning som en textuppgift men nu när hon har blivit lärare blir 

det en annan sak. Hon säger att problemlösning är jättebrett, matematik är ett så stort område. 

Problemlösningsuppgifter idag har även de ofta mycket text men något ska lösas eller så får 

eleverna skapa egna problem. Berit tycker att en problemlösningsuppgift kan vara skriftlig 

men att det blir ytterligare en svårighet för små barn. Anita menar att problemlösning inte får 

vara ett läsförståelsetest, det ska vara det matematiska som är i fokus. 
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Anita påpekar att som lärare får man inte bli för styrd utav det läromedel man har tillgång till, 

utan det gäller att följa läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav. Upplever man att det 

saknas något i läromedlen måste läraren hitta andra uppgifter och övningar för att kunna 

uppnå läroplanens krav. Berit tycker att läromedlen har blivit bättre i och med den nya 

läroplanen och nu märks det att läromedelsförfattarna har försökt, men hon är fortfarande inte 

nöjd med den problemlösning som finns i det läromedel de använder på hennes skola. Carina, 

som har ett annat läromedel, tycker däremot att det finns problemlösning i 

kopieringsunderlaget men att de uppgifterna är alldeles för svåra så därför har hon samlat ihop 

annat material för att få in problemlösning i undervisningen. Hon låter även eleverna göra 

uppgifter till varandra som ett alternativt material. 

Sammanfattning 

Huvuddragen av vad lärarna har sagt under intervjuerna och vad som kommit fram vid 

observationerna om hur de undervisar i problemlösning, frågeställning 2, är att de tyckte att 

det är fördelaktigt att jobba med problemlösning i grupp eller par, eftersom eleverna då både 

får träna på att prata matematik samtidigt som de löser problem. Problemlösning anser lärarna 

kan användas såväl som diagnos för att ta reda på elevernas kunskaper som för att lära sig nya 

moment eller för att befästa kunskaper och metoder. De beskriver även att det är viktigt att 

eleverna får lära sig olika matematiska strategier och att de får förklara hur de tänkt när de löst 

en uppgift. Det har även visat sig att lärarna inte är nöjda med den problemlösning som finns i 

läromedlen och därför måste de hitta annat material, eller göra eget, när de ska arbeta med 

problemlösning. De definitioner av problemlösning som lärarna uttryckt och som är den första 

forskningsfrågan är att de tycker att problemlösningsuppgifter ska gå att lösa på många olika 

sätt, att det gärna finns mer än ett rätt svar och att eleverna inte direkt ska veta hur de ska lösa 

uppgiften. 
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Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera resultatet, hur det uppnåtts och vad det betyder 

utifrån tidigare forskning. Studiens syfte att besvara de tre frågeställningarna hur lärare 

definiera problemlösning, hur lärare undervisar i problemlösning och vilka typer av problem 

som förekommer i klassrummen har besvarats med hjälp av de metoder som tillämpats. Ett av 

studiens mest centrala fynd är att det visat sig att lärarna arbetar med problemlösning på olika 

sätt. Detta var också ganska väntat med tanke på tidigare forskning i frågan och det faktum att 

det relativt nyligt är omformulerat i läroplanen. Detta diskuteras utifrån de konsekvenser det 

kan få för en likvärdig utbildning.  Diskussionen är indelad i samma rubriker som resultatet. 

Avslutningsvis finns metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning inom området utifrån 

vad denna studies metoder inte täckte in och utifrån studiens resultat. 

Resultatdiskussion 

Typer av problem 

Utifrån resultatet har det visat sig att vår tredje frågeställning, vilken typ av 

problemlösningsuppgifter förekommer i klassrummen, kan se olika ut då uppgifterna som 

eleverna har arbetat med är olika typer av problem. Detta tycker vi tyder på att lärarna i vår 

studie, precis som tidigare forskning beskriver (Grevholm et al., 2012; Löwing & Kilborn, 

2002), tolkar problemlösning på olika sätt. De olika typerna av uppgifter går att koppla ihop 

till vilket syfte läraren hade med lektionen. Öppna uppgifter var vanligast när eleverna 

arbetade i par eller grupper och skulle träna på att samarbeta och resonera i matematik och 

denna typ av uppgift var också det mest förekommande problemet.  

Att lärarna hade olika syften med sin undervisning tycker vi är naturligt då vi bara observerat 

en lektion men det visar också på en variation som finns i klassrummen. Lärarna framställde 

även problemlösning på olika sätt. Tre av lärarna nämnde ordet problemlösning någon gång 

under lektionen, andra ord som användes var matteproblem och en av lärarna sa att det var 

dags för eleverna att få klura på saker. Följden av detta tror vi kan vara att det blir svårt för 

eleverna att veta vad problemlösning är om de endast får det presenterat som att de ska klura 

på saker. 

Att de tre villkoren som Billstein et al. (2007) beskriver inte kan ge tillräckliga möjligheter till 

diskussion och reflektion om matematik enligt Hagland et al. (2005) blir intressant i våra ögon 
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utifrån vårt resultat. De olika problemen som vi har bekantat oss med under lektionerna har 

inte motsvarat kraven för Taflins (2003) rika problem. Vi har dock observerat avslutningar på 

lektioner och uppgifter där gynnsamma diskussioner har medfört att eleverna fått reflektera 

över olika strategier. Detta tycker vi tyder på att lärarens roll blir mycket viktig, än om 

problemet inte är rikt kan läraren ändå skapa goda tillfällen till matematiskt lärande. 

Problemlösning som… 

… samarbete 

Samarbete har varit en av de centrala aspekterna som har visat sig i resultatet, samarbete i 

form av att dela med sig av sina resonemang, kommunicera och lyssna på varandra har belysts 

av många lärare. Att problemlösning kan vara ett redskap för samarbete och kommunikation 

var något som vi inte hade tänkt på innan intervjuerna genomfördes. Det var däremot något 

som alla lärare pratade om och som även genomsyrade lektionerna. Både Anita och Carina 

beskrev hur eleverna genom att arbeta i grupper kunde hjälpa eller utmana varandra när det 

diskuterar och resonerar fram ett svar.  Detta kan kopplas ihop med Ahlbergs (1991) tankar 

om att om eleverna arbetar med problemlösning i grupp kan de lättare använda ett 

reflekterande förhållningssätt till matematiken. Vi uppfattade det även som att Carina ansåg 

att eleverna är bra på olika saker och utifrån det kan de tillsammans komma på lösningar som 

de inte klarat av själva precis som Dysthe (2003) skriver att individer besitter olika kunskaper 

och när dessa slås ihop kan en helhetsförståelse av problemet uppnås. 

Något som alla lärare berättade var att de ansåg det vara viktigt att eleverna fick möjlighet att 

redovisa sina lösningar, det tänker vi oss kan bero både på att ett kunskapskrav i årskurs tre är 

att eleverna ska kunna beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 

fungerande sätt (Skolverket, 2011b) och för det andra att genom att redovisa sina tankesätt 

kan eleverna få tips och idéer av varandras lösningar.  

Denna kategori har hjälpt oss att besvara forskningsfråga ett och två som handlar om lärares 

definition på problemlösning samt hur lärare undervisar i problemlösning. En central aspekt 

som gick att uppmärksamma under observationerna var att lärarna tycker att det är viktigt att 

“prata matematik” som de också har uttryckt vid intervjuerna. Det går också mycket väl att 

koppla till Dysthe (2003) som menar att lärande i grunden är socialt och att vi lär i samspel 

med andra. Vi har utifrån observationerna uppfattat att det matematiska innehållet inte har 

legat i fokus, det viktiga var att eleverna fick möjlighet att diskutera med varandra och 
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presentera sina lösningar. På intervjuerna framkom det dock att lärarna ansåg att även det 

matematiska kunde vara i fokus vid problemlösning. Detta innebär att lärarna anser att 

problemlösning kan användas till olika saker, precis som vi beskrivit tidigare. 

... olika strategier 

En annan central aspekt som kommit fram i resultatet har varit att eleverna ska visa sina olika 

lösningsstrategier (Skolverket, 2011a). Lärarna har alltså lagt fokus på att eleverna ska visa 

sina lösningar för varandra och därmed hjälpa varandra att hitta nya strategier och sätt att 

tänka. Det har också framkommit att alla lärarna anser det vara viktigt att eleverna får 

använda sig av flera olika strategier när de arbetar med problemlösning. De olika metoder 

som lärarna använt, som fingerfemman och tanketavlan, går ut på att en lösning kan ha olika 

representationsformer. De lärare som inte använt dessa metoder har också haft krav på 

eleverna att visa sina lösningar med symboler och bilder. Anita berättade under intervjun att 

hon tror att genom fingerfemmans olika moment kan eleverna lära sig hur de kan göra när de 

stöter på liknande uppgifter i framtiden. Liknande tankar uttrycks även i kommentarmaterialet 

till kursplanen i matematik, att problemlösning kan användas för att hitta nya vägar att lösa 

uppgifter (Skolverket, 2011a). Eftersom Anita vill att eleverna ska använda denna metod som 

är starkt kopplad till textuppgifter kan en konsekvens bli att eleverna till största del får möta 

denna typ av problem. En annan konsekvens av att använda en metod som fingerfemman kan 

bli att eleverna fastnar i att de alltid ska göra på detta sätt när de möter en problemuppgift. 

Denna metod tycker vi inte är till fördel då den inte ger strategier för hur det matematiska i 

uppgiften ska räknas ut, det är inte heller säkert att det går att rita en bild vid alla lösningar. 

Som framgår i vår litteraturgenomgång är det viktigt att läraren är tydlig med att det finns 

flera olika metoder och strategier som är användbara vid olika typer av uppgifter. 

… diagnos 

Att använda problemlösning som diagnos, för att ta reda på elevernas kunskaper på det sätt 

som till exempel Anita gjorde är något som vi inte stött på i tidigare forskning eller litteratur. 

Det vi reagerade på i Anitas uttalande var att hon ville använda problemlösning som en sorts 

diagnos men också att det är bra om eleverna arbetar i par, då ställer vi oss frågan om det blir 

missvisande? Om eleverna arbetar i par kan det enligt oss bli svårt att uppmärksamma varje 

individs tankegång, framförallt om en elev har förståelse men inte den andra som endast hakat 

på. Vi tror att om problemlösningen ska användas som diagnos kan det vara fördelaktigt att 

eleverna löser problemen enskilt, då vi anser att det blir lättare att göra en bedömning av varje 

enskild elev. Ulin (1991) anser att det är viktigt att eleverna får redovisa sina resonemang om 
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en uppgift såväl muntligt som skriftligt. Vi hade inte tänkt att problemlösning kan användas 

på detta sätt tidigare men när redovisningarna presenteras får läraren en chans att bedöma om 

eleven har förstått vad det är den håller på med. Därmed tycker vi att problemlösning kan 

användas som diagnos om resonemangen redovisas. Problemlösning används trots allt som en 

typ av diagnos vid nationella proven. 

… nya kunskaper 

Som har framkommit i resultatet ansåg några av lärarna att problemlösning är ett sätt att 

introducera nya matematiska moment. Det är mycket möjligt att göra det eftersom det i bland 

annat kommentarmaterialet i matematik står att problemlösning innefattar många olika 

matematiska delar bland annat matematiska begrepp, metoder och att kunna resonera 

(Skolverket, 2011a). Vi tror även att det kan vara ett bra sätt att använda problemlösning på, 

då flera av lärarna berättade att eleverna tycker det är roligt att arbeta med problemlösning. Vi 

tror att de flesta som gått i skolan kan hålla med om att det är lättare att lära sig nya saker om 

man får göra det på ett roligt sätt. 

Vid Carinas och Anitas lektion blev ett kunskapsmål berört, nämligen att eleverna i årskurs tre 

ska kunna bedöma om ett svar är rimligt eller inte, samt kunna reflektera över och värdera 

såväl metoder som resultat. (Skolverket, 2011b). 

… fördjupad förståelse 

Problemlösning kan vara ett verktyg för att ge elever fördjupad förståelse i matematik 

eftersom det krävs att eleverna använder sig av sina tidigare kunskaper och utvecklar dessa 

vidare (Lester & Lambdin, 2007). Syftestexten i kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b) 

belyser att undervisningen ska hjälpa eleverna att utveckla kunskaper att formulera och lösa 

problem. Det framkom i resultatet att lärarna tycker att eleverna får utveckla sina kunskaper 

genom att använda problemlösningsuppgifter där eleverna måste tänka i flera steg. Eftersom 

eleverna är delaktiga i att skapa den kunskap som lärs genom problemlösning, och därmed 

kopplar det till sina egna förutsättningar, borde detta påverka lärarens val av uppgifter (Lester 

& Lambdin, 2007).  

Precis som det lyfts fram i vår litteraturgenomgång tycker vi att det är viktigt att läraren väljer 

problem med omsorg. En lärare i denna studie pratade om att det är viktigt att ha kunskap om 

problemlösning vilket vi håller med om för annars kan en konsekvens bli att uppgifter väljs ut 

utan att det finns ett syfte med den. 
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Problemlösning i läromedel 

Alla lärare har påpekat att de inte är nöjda med den problemlösning som finns i läromedlen, 

och har därför skapat egna uppgifter, eller hittat dem på andra sätt. I resultatet har det även 

visat sig att alla lärarna är medvetna om att problemlösning i den nya läroplanen skrivs fram 

som en central del i matematik som innehåller många olika matematiska moment (Skolverket, 

2011a).  

Vi har utifrån resultatet fått uppfattningen att tre lärare tagit till sig läroplanens intention som 

nämndes ovan och arbetar med problemlösning kontinuerligt. En av lärarna hade nyligen 

börjat undervisat i problemlösning och därför har vi inte fått någon uppfattning om hur 

kontinuerligt denna lärare kommer fortsätta arbeta med problemlösning. 

En av lärarna betonade även att läromedlen inte får styra undervisningen, utan det gäller att ha 

koll på kursplanen. Emanuelsson och Johansson (1991) säger att det är viktigt att kunna 

läromedlet som används, men att även använda annat material och skapa eget material i 

undervisningen är viktigt. En konsekvens av att alla lärare anser att det är dåligt med 

problemlösning i läromedlen kan bli att undervisningen i området blir väldigt varierad, precis 

som det visat sig i denna studie. Detta eftersom lärarna måste hitta annat material, eller 

tillverka eget och då blir det olika kvalité på uppgifterna beroende på hur intresserade och 

insatta lärarna är i matematik. 

Sammanfattande diskussion 

Den första frågeställning, hur definierar lärare problemlösning, har som det beskrivits i 

resultatet fått många olika svar. Även fast bara fyra olika lärare har deltagit i denna studie går 

det att dra slutsatsen att lärare definierar problemlösning på olika sätt. De tycker att 

problemlösning kan användas till olika saker i undervisningen som våra olika kategorier har 

belyst. 

Mot bakgrund till detta blir det därför inte konstigt att frågeställning två, hur lärare arbetar 

med problemlösning, har sett olika ut. Eftersom lärarna har olika åsikter om problemlösning 

har det också avspelgat sig i deras undervisning. En intressant aspekt som kommit fram i 

denna undersökning är att alla lärare använder annat material vid problemlösning än 

läromedlet vilket också gör att lärarnas personliga åsikter om problemlösning ligger till grund 

för valet av material. 
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Den tredje och sista forskningsfrågan, vilka typer av problem som förekommer i 

klassrummen, har också lärarnas definition på problemlösning präglats av. Även då lärarnas 

uppfattning av området problemlösning vid intervjuerna har varit ganska liknande har 

observationerna visat på motsatsen. De typer av problem som har förekommit i dessa olika 

klassrum har haft större olikheter än lärarnas definition av vad problemlösning är. 

Metoddiskussion 

Urvalet av lärare i denna studie var inte slumpmässiga, då vi själva hade haft 

verksamhetsförlagd utbildning hos två av de olika lärarna, och de andra två kände vi sedan 

tidigare, men vi visste ingenting om hur de arbetade som lärare då vi inte sett någon lektion 

med dem tidigare. 

Vid de observationer och intervjuer där en av oss kände informanten försökte den av oss som 

gjorde det att inte lägga in någon åsikt eller tanke från det den tidigare sett. Innan vi pratade 

med varandra om den genomförda observationen och intervjun antecknade vi först ner, var för 

sig, våra upplevelser och tankar för att sedan kunna jämföra dessa. Då vi sedan jämfört vad vi 

antecknat och tolkat det vi sett så har det visat sig att det oftast överensstämmer, vid såväl 

lektionerna där vi var bekant med läraren sen förut och de lektionerna där ingen av oss haft 

tidigare erfarenheter av lärarens lektioner. Det menar vi kan stärka resultatets trovärdighet, 

eftersom då har inte våra tidigare tankar om lärarens undervisning påverkat resultatet. 

Studien är gjord med ett ganska litet antal informanter, men då vi använt flera 

datainsamlingsmetoder har mycket empiri ändå samlats in och kunnat analyseras. Trost 

(2011) skrivet att det är fördelaktigt att ha ett få antal intervjuer, för att kunna ha ett hanterbart 

material att bearbeta. Han skriver även att om det känns som att resultatet inte är tillräckligt 

kan fler intervjuer genomföras efter hand. Vi har upplevt att mycket av det som lärarna har 

uttryckt under intervjuerna har återkommit i en annan lärares svar och vid sista intervjun var 

det inte mycket nytt av det som kändes relevant för vår studie som kom fram. Efter att vi 

transkriberat alla intervjuer och sammanställt observationerna hade vi hittat flera 

gemensamma nämnare men även skillnader. Genom att ha ett hanterbart material menar Trost 

(2011) att det blir lättare att upptäcka viktiga detaljer som förenar eller skiljer. När vi 

bearbetade materialet kände vi att våra frågeställningar kunde besvaras och intressanta åsikter 

hade kommit fram och därför nöjde vi oss med det material vi hade. 
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Vi anser att alla tre frågeställningar har fått ett svar, det visade sig vid sammanställningen av 

empirin att forskningsfråga ett och två, hur lärare definierar problemlösning och hur lärare 

undervisar i problemlösning, har gått in i varandra. Detta eftersom de har besvarats med hjälp 

av både intervju och observation. Frågeställning tre, vilka problemlösningsuppgifter 

förekommer i klassrummen, har endast besvarats med hjälp av observationerna.  

Något som kunde gjorts bättre är genomförandet av intervjuerna men då lärarna var väldigt 

intresserade och villiga att delta i vår studie gav de väldigt utförliga svar på våra frågor. Det 

gjorde att vi, som aldrig gjort denna typ av intervju tidigare, hade lite problem med att komma 

på bra följdfrågor eftersom de vi förberett redan blivit besvarade. Vi kunde exempelvis bett 

lärarna utveckla delar av sina svar där det inte var helt tydligt vad de menade. Något som 

framkom vid analysen av den insamlade empirin var att intervjufråga fyra (bilaga 2) som 

behandlade läromedel skulle ha varit omformulerad. Det hade varit mer givande om den 

frågan hade handlat om material och om hur lärarna tänker kring och väljer ut sitt material till 

problemlösning. Orsaken till varför vi valde att ha en intervjufråga om läromedel var 

förutfattade meningar om hur undervisningen i problemlösning brukar se ut. 

Något som var svårt var att bestämma hur en uppgift skulle klassificeras om den passade in 

under flera kategorier men det fick vi göra tydliga kriterier för. Exempelvis en uppgift som 

skulle kunna klassificeras som en textuppgift, har vi istället valt att placera som en öppen 

uppgift eftersom lektionens syfte var att resonera i grupper och argumentera för olika 

lösningar. Det centrala under lektionen var avslutningen där gruppernas olika 

lösningsstrategier skulle presenteras. Att bestämma vilka typer av uppgifter som förekom 

under observationerna var viktigt inte bara för att besvara den sista frågeställningen som 

berörde detta, utan det behövdes även för att kunna besvara de första två frågeställningarna på 

så vis att vilken sorts uppgift en lärare väljer att arbeta med säger något om vilken definition 

läraren har på problemlösning samt hur den väljer att undervisa. 

Sammanfattningsvis 

Arbetet med problemlösning i de olika klassrummen skedde i största del av grupparbete, detta 

var alla överens om att det är fördelaktigt för eleverna att arbeta tillsammans. Alltså förekom 

inte enskild räkning i någon större utsträckning vilket kan tyda på att kursplanens (skolverket 

2011b) nya ambition, att utveckla förmågan att lösa problem, som nämnts i inledningen har 

förverkligats i dessa klassrum. Utifrån vårt resultat ställer vi oss dock frågan om läroplanens 
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intentioner till likvärdig utbildning förverkligas eftersom resultatet har visat att 

undervisningen kan te sig olika? 

Slutsatsen är att problemlösning inte får en så central plats i alla klassrum i denna studie och 

att det kan se olika ut. Detta kan bero på att området problemlösning är relativt nyligt 

framskrivet som en central del i läroplanen. Att arbetet med problemlösning kan se olika ut 

tycker vi inte är konstigt då det är lärarens egen tolkning som avgör hur undervisningen 

planeras. Vi tror också att olikheterna kan bero på erfarenheter, intresse för matematik och 

ramfaktorer som exempelvis tid och elevgrupp. 

Fortsatt forskning 

Vi har som förslag till vidare forskning att undersöka om läroplanens intentioner till en 

likvärdig utbildning kan förverkligas då lärare tolkar läroplanens innehåll på olika sätt. 

Det går även att forska vidare om hur lärare tolkar problemlösning, då krävs en större 

undersökning för att kunna göra en större generalisera av lärares tolkningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

39 

 

Referenser 

Ahlberg, A. (1991). Att lösa problem i grupp. i G. Emanuelsson, B. Johansson, & R. Ryding, 

Problemlösning (ss. 85-99). Lund: Studentlitteratur. 

Bell, A., Burkhardt, H., Crust, R., Pead, D., & Swan, M. (2007). Strategier för 

problemlösning och bevis. i J. Boesen, G. Emanuelsson, A. Wallby, & K. Wallby, 

Lära och undervisa matematik - internationella perspektiv (ss. 109-123). Göteborg: 

Nationellt Centrum för Matematikutbildning. 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Billstein, R., Libeskind, S., & Lott, J. (2007). A problem solving approach to mathematics for 

elementary school teachers. Boston: Addison Wesley. 

Björkdahl Ordell, S. (2007). Etik. i J. Dimenäs, Lära till lärare - Att utveckla läraryrket - 

vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (ss. 21-28). Stockholm: Liber. 

Björkqvist, O. (2001). Matematisk problemlösning. i B. Grevholm, Matematikdidaktik - ett 

nordiskt perspektiv (ss. 115-132). Lund: Studentlitteratur. 

Cai, J. (2003). What research tells us about teaching mathematics through problem solving. i 

F. Lester, Research and issues in teaching mathematics through problem solving (ss. 

241-254). Reston: National Council of Teachers of Mathematics. 

Dahl, T. (2012). Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor: Att upptäcka 

matematiska förmågor i en matematisk aktivitet. Licentiatavhandling, 

Linnéuniversitetet, Institutionen för datavetenska, fysik och matematik. 

Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Emanuelsson, G., & Johansson, B. (1991). Att utveckla problemlösning i matematik. i G. 

Emanuelsson, B. Johansson, & R. Ryding, Problemlösning (ss. 181-190). Lund: 

Studentlitteratur. 

Grevholm, B. (1991). Unga elever löser problem. i G. Emanuelsson, B. Johansson, & R. 

Ryding, Problemlösning (ss. 141-149). Lund: Studentlitteratur. 



   

 

40 

 

Grevholm, B., Björklund, C., Häggström, J., Kjellström, K., Löfwall, S., Norén, E., o.a. 

(2012). Lära och undervisa matematik - från förskoleklass till åk 6. Stockholm: 

Norstedts. 

Hagland, K., Hedrén, R., & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem - Inspiration till 

variation. Malmö: Liber. 

Kihlström, S. (2007). Observation som redskap. i J. Dimenäs, Lära till lärare - Att utveckla 

läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (ss. 30-46). 

Stockholm: Liber. 

Kinard, Sr., J., & Kozulin, A. (2012). Undervisning för fördjupat matematiskt tänkande. 

Lund: Studentlitteratur. 

Lester, F., & Lambdin, D. (2007). Undervisa genom problemlösning. i J. Boesen, G. 

Emanuelsson, A. Wallby, & K. Wallby, Lära och undervisa matematik - 

internationella perspektiv (ss. 95-109). Göteborg: Nationellt Centrum för 

Matematikutbildning. 

Löwing, M., & Kilborn, W. (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. 

Lund: Studentlitteratur. 

Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Pettersson, E. (2008). Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk 

praktik. Licentiatavhandling, Växjö universitet, Matematiska och systemtekniska 

institutionen. 

Pettersson, E., & Wistedt, I. (2013). Barns matematiska förmågor - och hur de kan utvecklas. 

Lund: Studentlitteratur. 

Myndigheten för skolutveckling. (2007). Matematik - En samtalsguide om kunskap, arbetssätt 

och bedömning. Stockholm: Liber. 

Skolverket. (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Rapport 250. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket. (2011a). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket. 



   

 

41 

 

Skolverket. (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2012). TIMSS 2011 - svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och 

naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Rapport 380. Stockholm: Skolverket. 

Skoogh, L., & Johansson, H. (1991). Att undervisa i problemlösning. i G. Emanuelsson, B. 

Johansson, & R. Ryding, Problemlösning (ss. 113-129). Lund: Studentlitteratur. 

Taflin, E. (2003). Problemlösning och analys av rika matematiska problem.  

Licentiatavhandling, Umeå universitet, Matematiska institutionen. 

Taflin, E. (2007). Matematikproblem i skolan - för att skapa tillfällen till lärande. Doctoral   

Dissertation Umeå University, Department of Mathematics and Mathematical 

Statistics. Retrieved from 

 http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:140830/FULLTEXT01.pdf 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ulin, B. (1991). Att upptäcka samband i matematik. i G. Emanuelsson, B. Johansson, & R. 

Ryding, Problemlösning (ss. 33-50). Lund: Studentlitteratur. 

Wistedt, I., & Johansson, B. (1991). Undervisning om problemlösning - ett historiskt 

perspektiv. i G. Emanuelsson, B. Johansson, & R. Ryding, Problemlösning (ss. 13-

22). Lund: Studentlitteratur. 

Yin, R., & Nilsson, B. (2007). Fallstudier - design och genomförande. Malmö: Liber. 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:140830/FULLTEXT01.pdf


  Bilaga 1 

 

 

 

Hur presenteras 

uppgiften? 

Hur arbetar de 

med uppgiften? 

Hur 

presenteras 

mål/syfte? 

Hur avslutas 

lektionen? 

Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalord: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalord: 

 

 

 



  Bilaga 1 

 

 

 

 

Enkla 

enstegsproblem 

Flerstegsproblem Öppna 

problem 

Vardagsproblem 

av rutinkaraktär 

Mer 

komplicerade 

vardagsproblem 

Problem 

konstruerade 

för att 

introducera ett 

nytt moment 

Problem 

för nöjes 

skull 

       

 

 



  Bilaga 2  
 

 

 

Intervjufrågor 

Inledande frågor 

1. Vad har du för yrkesbakgrund? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

- Vilka årskurser? 

3. Vilket eller vilka ämnen undervisar du i? 

- Vilka ämnen är du utbildad i? 

Centrala frågor 

1. Hur planerade du inför denna lektion som vi nu har observerat? 

- Vad var syftet och målet med denna lektion? 

- Vilka matematiska moment valde du att eleverna skulle arbeta med? 

2. Kan du berätta vad en problemlösningsuppgift är enligt dig? 

- Är det matematiska innehållet betydelsefullt när elever arbetar med problemlösning 

eller är problemlösningen i sig det viktiga? (Är det matematiska innehållet, t.ex. 

addition som är det centrala eller ligger vikten vid att öva på att lösa olika sorters 

problem?) 

- Hur brukar du arbeta med problemlösning? 

3. Vad tycker du om området problemlösning i matematik? 

- Vad tycker du att problemlösning kan användas till? 

- Varför arbetar du med problemlösning? 

4. Vad använder ni för läromedel? 

- Vad tycker du om läromedlet? 

- Finns de problemlösning i den? 

- Vilken typ av problemlösning är det då? 

 


