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Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka lärares syn på vad som 
kännetecknar bra problemlösningsuppgifter och vilka uppgifter de använder sig 
av i sin undervisning. Syftet var även att undersöka hur dessa 
problemlösningsuppgifter svarar mot det tänkta lärandesyftet. Studien baseras på 
en kvalitativ forskningsansats där analys av semistrukturerade intervjuer och 
insamlade exempeluppgifter använts för att besvara studiens forskningsfrågor. 
Sju lärare verksamma som matematiklärare i årskurserna 1-3 intervjuades och 
sammanlagt nio exempeluppgifter samlades in och analyserades. Resultatet visar 
att lärarnas uppgiftstyper och lektionsupplägg skiljer sig åt. Det visar också att 
uppgifter av översättningstyp befinner sig på en låg kognitiv nivå och att 
processproblem och tillämpningsproblem befinner sig på en hög kognitiv nivå. 
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1 INLEDNING 
Matematikämnet har alltid intresserat mig och då framför allt problemlösning som område. 
Sedan jag började studera forskning kring problemlösning har jag landat i det att det finns 
många och stora möjligheter för problemlösning i skolan. Arbetet med problemlösning gör det 
möjligt att skapa ett levande och utvecklande klassrum där både matematiska kunskaper och 
förmågor utvecklas på samma gång. Användandet av vardagliga och intressanta problem kan 
ge upphov till ett naturligt behov av matematik hos eleverna och jag ser också 
problemlösningsarbetet som en möjlighet att möta en av de största utmaningarna lärare har, att 
inkludera alla elever i undervisningen samtidigt som alla får utmanas på sin egen nivå. 
 
Problemlösning är en central del av styrdokumenten i skolan och denna typ av undervisning 
måste därför finnas med i undervisningen för att eleverna ska kunna uppfylla de kunskapsmål 
som är satta (Skolverket, 2017). Mina erfarenheter från matematikundervisningen på lågstadiet 
tyder på att det finns vissa brister när det kommer till problemlösning. Mina nämnda 
erfarenheter pekar mot att problemlösningsuppgifterna som används i undervisningen många 
gånger används i en sådan kontext att lösningsmetoden är given på förhand för eleverna. De 
förutbestämda lösningarna leder till att uppgifterna riskerar att förvandlas från problem till 
rutinuppgifter. Arbetet med problemlösning är dock mycket större än bara ännu ett nytt 
kunskapsområde inom matematiken då det kan inkludera användandet och utvecklandet av 
flertalet färdigheter och förmågor (Hansson, 2015, s. 1). Detta talar för att problemlösning borde 
få en större och mer välplanerad plats i matematikundervisningen.  
 
I en Pisa-studie från 2014 visade svenska elever upp ett lägre resultat än förväntat när det gäller 
problemlösning. De femtonåringar som deltagit i studien klarade relativt bra av att lösa statiska 
problemlösningsuppgifter liknande de som ofta återfinns i läroböcker. De klarade sig dock 
sämre när det gällde uppgifter som krävde mer kreativa lösningar, där all information inte fanns 
tillgänglig och där eleverna själva var tvungna att göra tolkningar, vara uthålliga och ha en 
nyfikenhet inför lösningsarbetet (Arevik & Thorén, 2014, 1 april). Efter en kvalitetsgranskning 
av matematikkursen 3c på gymnasiet kunde Skolinspektionen (2016) visa att det fanns brister 
inom problemlösningsområdet även där. På en tredjedel av de granskade gymnasieskolorna 
upptäcktes brister och undervisningen måste där utvecklas för att kunna ge eleverna möjlighet 
att utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem. Granskningen visar också att de 
problemlösningsuppgifter som används ofta återfinns i ett sammanhang där en möjlig 
lösningsmetod finns tillgänglig på förhand vilket bidrar till att eleverna snarare imiterar en 
modell än utforskar en lösning. Utöver detta uppfattas problemlösning på vissa skolor som 
”någonting extra” som man gör när man är klar med annat (ibid.). De exempel som nämnts från 
Pisa och Skolinspektionen inkluderar inte i direkt bemärkelse matematikundervisningen i de 
lägre åldrarna men jag menar att det påvisar att bristerna inom detta område är stora och att de 
finns genom hela skolgången. 
 
I ljuset av detta har jag för avsikt att undersöka vilka problemlösningsuppgifter lärare på 
lågstadiet använder sig av i sin undervisning. Med hjälp av tidigare forskning kommer jag också 
att analysera uppgifternas karaktär och se hur väl dessa överensstämmer med lärarnas tänkta 
lärandesyfte. 
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1.1 Bakgrund 
Detta kapitel kommer inledningsvis att behandla frågan vad ett matematiskt problem är, för att 
sedan övergå till att undersöka vad som står skrivet om problemlösning i skolans styrdokument. 
Vidare redogörs för hur undervisning om, för och genom problemlösning skiljer sig och 
slutligen kommer begreppet task design att redogöras för. 
 
1.1.1 Vad är ett matematiskt problem? 
Att definiera vad ett matematiskt problem är har många forskare försökt sig på. George Pólya 
(1887-1985) uttryckte sig som att lösa ett problem innebär att finna en väg ur svårigheter, en 
väg runt ett hinder, att nå fram till ett mål som inte var omedelbart nåbart (Pólya, 1981, i 
Billstein, Liebeskind & Lott, 2013). Alan Schoenfeld (1985, s. 74) framhåller svårigheten med 
att definiera ett matematiskt problem. Svårigheterna ligger framför allt i att problemlösning är 
relativt. En uppgift som kräver en betydande ansträngning av en person kan fungera som en 
rutinuppgift för en annan. Detta innebär att ett ”problem” inte är en egenskap som definierar en 
viss uppgift, utan det är snarare relationen mellan personen som löser uppgiften och uppgiften 
som gör en uppgift till ett problem (ibid.). Utifrån några konkreta kriterier kan en möjlig 
definition av vad ett matematiskt problem är vara att ett matematiskt problem är en uppgift där 
personen som försöker lösa den inte har en på förhand given lösningsmetod, personen har dock 
tillräckligt med kunskap för att kunna ta sig framåt i lösningsprocessen och dessutom ett intresse 
av att lösa uppgiften och arbetar aktivt för att nå dit (Schoenfeld, 1985, s. 11; NCTM, 2000, s. 
51; Skolverket, 2017). Det är dock viktigt att svårigheten för personen som löser problemet 
ligger i det intellektuella spektrat och inte i en beräkningsvårighet (Schoenfeld, 1985, s. 74). 
 
1.1.2 Problemlösning i skolans styrdokument 
Problemlösning betraktas som en av hörnstenarna inom matematiken och det tydliggörs i 
läroplanen där problemlösning har en speciell roll. I 1980 års läroplan (LGR 80) togs 
problemlösning in som nytt huvudmoment i matematikundervisningen, och sedan dess har det 
haft en framträdande roll i läroplanerna, så även i den nuvarande läroplanen, LGR 11 
(Skolöverstyrelsen, 1982, s. 16). Problemlösning är en del av det centrala innehållet i 
matematikämnet men också inkluderat i syftestexten där det finns definierat som en av de fem 
matematiska förmågorna eleverna ska få utveckla (Skolverket, 2017). I dagsläget är läroplanen 
skriven på ett sådant sätt att den syftar till att problemlösning ska både vara mål och medel i 
matematikundervisningen. Som mål åsyftas att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina 
problemlösande färdigheter och förmågor medan det som medel menas att eleverna genom 
problemlösande aktiviteter ska få möjlighet att utveckla färdigheter och kunskaper inom andra 
matematiska områden, undervisning genom problemlösning (Skolverket, 2017, s. 3-4).  
 
1.1.3 Att undervisa om, för eller genom problemlösning 
Det finns olika didaktiska ingångar till problemlösningsundervisning vilket innebär att arbetet 
med problemlösning kan ha olika syften och funktioner. På grund av dessa skillnader är det 
viktigt att läraren är medveten om vilka orsaker som ligger bakom de aktiviteter som genomförs 
med eleverna (Hansson, 2015, s. 1) Tre olika infallsvinklar är undervisning om, för eller genom 
problemlösning. Åse Hansson (2015, s. 3) beskriver på Skolverkets hemsida undervisning om 
problemlösning som en undervisning där eleven får tillgång till en tydlig arbetsgång med klara 
ramar. Denna undervisning har som syfte att ge eleven struktur och ramar för problemlösning. 
Detta bygger på elevernas förråd av strategier men kan enligt Hansson (2015, s. 3) riskera att 
begränsa kreativitet och eget skapande. Undervisning för problemlösning fokuserar på begrepp 
och färdigheter och domineras då av lärarens förklaringar av begrepp samt olika former av 
färdighetsträning. Syftet är att förbereda eleverna för att senare kunna använda problemlösning 
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i olika sammanhang. Även denna typ av lärmiljö har sina fördelar men riskerar att begränsa 
elevernas möjligheter att utveckla problemlösningsförmågan och egen kreativitet. Den sista 
undervisningsformen är undervisning genom problemlösning. När undervisning sker genom 
problemlösning kan eleverna få möjlighet att utveckla ny begreppsförståelse och nya 
färdigheter i andra matematiska områden parallellt med att de utvecklar sin 
problemlösningsförmåga. Detta arbetssätt kan vara mer krävande för lärare då det ställer krav 
på större förberedelse och det ställer även högre krav på lärarnas egna kunskaper men vinsterna 
för eleverna kan vara stora. Denna lärmiljö kan förbereda eleven för att vara självständig, att 
själv skapa nytt kunnande och få en ökad tilltro till sin egen förmåga (ibid.). 
 
Wistedt och Johansson (1991, s. 19) beskriver att problemlösning bland mycket annat är ett 
medel för att nå undervisningsmålet som är matematisk förståelse. De uttrycker att undervisning 
genom problemlösning i bästa fall kan bygga en brygga mellan den verkliga världen fylld av 
vardagliga händelser och den abstrakta matematiska verkligheten (ibid.). Håkansson och 
Sundberg (2012, s. 137) uttrycker att för att undervisning genom problemlösning ska leda till 
utveckling av de matematiska förmågorna måste det integreras i den dagliga 
matematikundervisningen. Genom att integrera problemlösning i större utsträckning ges 
eleverna bland annat möjlighet att automatisera problemlösande basfärdigheter vilka behövs 
för att kunna utveckla de matematiska förmågorna (ibid.).  
 
I en forskningsöversikt refererar Hiebert (2003, s. 16-17) till en stor mängd resultat från en 
samling av studier som låtit undersöka kunskaper i aritmetik hos elever i de yngre åldrarna efter 
ett år eller mer av undervisning designad för att utveckla konceptuell förståelse. Slutsatser han 
dragit från den samlade forskningen är att elever som deltagit i alternativa upplägg av 
undervisning tillägnat sig aritmetiska färdigheter minst lika bra som jämförelsegrupper som fått 
ta del av mer traditionell undervisning med fokus på färdigheter och begrepp. En specifik studie 
genomförd av Heid (1998, i Hiebert, 2003) som refererats till visade samma som nämnts plus 
att experimentgrupperna i den studien även hade skapat sig en djupare förståelse för begreppen 
som ligger bakom. När vissa elever följts enskilt efter studiens slut blev det tydligt att de som 
deltagit i det alternativa undervisningsupplägget lättare kunde se mönster och dra slutsatser 
samt utnyttja tidigare kunskaper på nya matematiska områden. Detta resultat tydde på att 
arbetssättet snarare förbättrade elevernas räknefärdigheter än försämrade (ibid.). Något som 
Hiebert (2003, s. 17) betonar är att de studier han refererat till inte innebar att färdighetsträning 
och begrepp tagits bort utan att begreppsförståelsen bara fått ta större plats än den brukar i 
traditionell matematikundervisning (ibid.). En annan forskargrupp som uttrycker liknande 
tankar är Bostic, Pape och Jacobbe (2016) som i sin studie kring problemlösande arbetssätt som 
introduktion i matematikundervisning upptäckte att problembaserat lärande inte bör ersätta 
färdighetsträning utan komplettera det för att ge eleverna möjlighet att uppnå bästa resultat. 
 
1.1.3 Task design 
Task design är ett stort forskningsfält inom det matematikdidaktiska området. Det engelska 
ordet task översätts enligt Norstedts lilla engelska ordbok (Petty & Petty, 2007, s. 381) till de 
svenska orden arbetsuppgift eller uppdrag men i detta fall är det lite för snäva uttryck. Task 
beskrivs på flera olika sätt av olika forskare men utifrån beskrivningen av Watson och Ohtani 
(2012, i Cole & Brown, 2013, s. 186) är det ett begrepp som innefattar allt som en lärare 
använder för att demonstrera matematik, för att interagera med eleverna eller för att be eleverna 
göra något. En task kan också vara allt som eleverna bestämmer sig för att göra för sig själva i 
en viss situation. I detta beskrivna fall fungerar tasks därmed som medierande verktyg för 
undervisning och lärande av matematik (ibid.). Detta visar att det engelska ordet task inkluderar 
så mycket mer än det svenska ordet uppgift vanligtvis gör då det kan vara allt ifrån projekt, 
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problem och tillämpningar till rutinuppgifter etcetera. (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 2010, s. 
192).  Ett mer passande begrepp i svenskan skulle kunna vara aktivitet. Task design i vidare 
utsträckning är ett ännu vidare begrepp och några som försökt översätta det till svenska är Skott 
et al. (2010, s. 192). De väljer då att använda sig av det svenska begreppet 
undervisningsplanering för denna breda samling av aktiviteter. En del av att undervisa är att 
utarbeta och bearbeta undervisningsplaneringar för elevaktiviteter, att välja aktiviteter, 
modifiera dessa, utföra dem, observera och utvärdera (Skott et al., 2010, s. 192; Watson & 
Ohtani, 2012, i Cole & Brown, 2013, s. 186). Olika typer av elevaktiviteter ger olika typer av 
möjligheter till lärande vilket innebär att det är viktigt att lägga tid på denna process (Skott et 
al., 2010, s. 192). 

1.2 Litteraturgenomgång 
Detta kapitel kommer att behandla vad forskning framhållit inom områden relevanta för syftet 
med denna studie. 
 
1.2.1 Lärares intentioner och elevers faktiska lärande 
Som nämnts i bakgrunden ger olika typer av elevaktiviteter olika möjligheter till lärande. 
Chapman (2013, s. 1) skriver att matematiska uppgifter och aktiviteter är centrala för lärandet 
av matematik. Uppgifterna eller aktiviteterna kan dock inte stå själva som ett verktyg för 
lärande utan det är läraren och eleverna som ger dem liv baserat på hur de tolkar och utövar 
dem i klassrummet (ibid.). En betydande svårighet som lyfts inom forskningsfältet runt task 
design är skillnaderna mellan lärarnas intentioner med undervisning och elevers faktiska 
lärande. Mason, Graham and Johnston-Wilder (2005, s. 131) skriver om detta och de tar upp 
problemet med när en kunnig persons kunskaper och tankar ska omvandlas till instruktioner för 
en person när dessa inte leder till samma kunskaper och tankar. Det kan finnas en önskan hos 
lärare att överföra sina kunskaper och erfarenheter till eleverna genom aktiviteter och uppgifter. 
Det problematiska är att läraren tillägnat sig kunskaperna på ett annat sätt än det som eleverna 
kommer få uppleva (ibid.). Hiebert (2003, s. 10) uttrycker att verkligheten inte är så enkel att 
elever lär sig det de blir lärda, utan elever lär sig det som de får möjlighet att lära sig. Med 
möjlighet att lära sig menas mycket mer än att få information kommunicerad till sig från en 
lärare. Att erbjuda en möjlighet för eleverna att lära sig innebär att sätta upp ramar för lärande 
som tar hänsyn till elevernas förkunskaper, syften med specifika uppgifter och aktiviteter och 
dess karaktär, mängden engagemang som krävs av eleverna och så vidare. Detta innebär också 
att erbjuda de förutsättningar i vilka elever förmodas engagera sig i aktiviteter som berör 
relevant innehåll (ibid.).  
 
Tahta (1980, i Cole & Brown, 2013 s. 186) beskriver något som han kallar yttre och inre 
aspekter av undervisningsaktiviteter. Den så kallade yttre aspekten innefattar allt det som 
explicit förklaras av läraren medan den inre aspekten är den insikt läraren hoppas att eleven ska 
komma till. Svårigheten för lärarna här är att ju mer explicit de önskade beteendena och/eller 
insikterna finns definierade desto svårare blir det för eleverna att utveckla dessa beteenden eller 
nå dessa insikter på egen hand (ibid.). Watson och Mason (2007, s. 209-210) uttrycker även de 
att det är viktigt att få eleverna engagerade i aktiviteter men för att eleverna ska lära av 
aktiviteterna behöver de erfara ett skifte eller en omvandling i sitt tänkande. De fortsätter genom 
att betona vikten av att utveckla ett arbetssätt och ett klassrum i vilket eleverna blir indragna i 
tankemönster där någon form av omvandlande handling tar plats (ibid.) Ett vanligt 
förekommande fenomen som kan komma att ställa till med problem i undervisningssituationer 
är dock det didaktiska kontraktet. Det didaktiska kontraktet förklaras av Skott et al. (2010, s. 
201) som det outtalade kontrakt som gäller mellan lärare och elev. Innehållet i detta gör att 
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eleverna många gånger ser det som sin uppgift att göra som de blir ombedda av läraren med 
förhoppningen att de då lär sig. Fokus hos eleven hamnar på att svara ”rätt” utifrån vad de tror 
att läraren vill höra. För att motverka detta är det viktigt att läraren låter eleverna ta initiativet 
(ibid.). 
 
För att tydliggöra hur skiftet från lärarens intentioner till elevernas lärande förflyttas har de två 
amerikanska forskarna Stein och Smith (1998, s. 269-270) formulerat tre faser vilka alla 
uppgifter eller aktiviteter rör sig genom. De utgår i sin forskning kring problemlösning, precis 
som Chapman (2013, s. 1) från att uppgiften (aktiviteten) är grunden för lärandet i klassrummet 
men att varje uppgift går igenom nedan beskriva faser innan den resulterar i ett lärande hos 
eleverna och att uppgiften under denna process förändras.  
 
Tabell 1. Stein och Smiths tabell över problemlösningsuppgifternas skifte. Egen översättning.  

 
 
I och med denna förändring uttrycker Stein och Smith (1998, s. 269-270) att det är viktigt att 
reflektera kring denna process i sin undervisning för under förflyttningen mellan faserna uppstår 
många gånger en skillnad mellan lärarens intentioner och elevernas faktiska lärande. Det är 
framför allt den sista fasen som är den största influensen på lärandet. 
 
Schoenfelds (1985) ramverk för analys av det matematiska tänkandet är framtaget för att 
beskriva eller ”förklara” individers förutsättningar för prestation i problemlösning. Ramverket 
består av fyra kategorier av kunskaper och beteenden som tillsammans skapar en helhetsbild 
(ibid., s. 14). Den första kategorin innefattar medel/resurser och med det menas den 
grundläggande matematiska kunskapen som ligger som bas hos individen. Nästa kategori är 
heurestiken som är individens bank av generella problemlösningstekniker. Den tredje är 
behärskning och därmed frågan om hur individer väljer och använder sig av de resurser som 
finns tillgängliga i en lösningsprocess. Den fjärde och sista kategorin, övertygelse, syftar på 
individernas allmänna inställning till matematik och föreställningen om sin egen matematiska 
kunskap. För att kunna analysera och lära ut problemlösning måste läraren ha kännedom om 
dessa faktorer (ibid.). 
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Tabell 2. Nödvändiga kunskaper och beteenden för en adekvat karakterisering av matematisk 
problemlösningsprestation enligt Schoenfeld (1985, s. 15) Fritt översatt. 

 
 
1.2.2 Klassificering av problemlösningsuppgifter 
Första klassificeringen av problemlösningsuppgifter som här lyfts fram är de öppna och slutna 
uppgifterna. Öppna och slutna uppgifter är två olika sorters uppgiftstyper som är varandras 
motsatser. Slutna uppgifter är av den karaktären att det endast finns ett rätt svar. I en öppen 
uppgift däremot kan det finnas flera möjliga lösningar. Uppgifter av öppen sort möjliggör arbete 
på olika sätt och i olika svårighetsgrader. Arbetet med att lösa öppna uppgifter kräver mer än 
att komma ihåg fakta eller reproducera en färdighet. Arbetet med denna typ av uppgifter 
fokuserar på samband mellan olika tal och operationer. En annan fördel är att denna typ av 
arbetssätt kan låta läraren få en större inblick i elevernas arbete. Fokus för arbetet med de öppna 
uppgifterna är de mönster som eleverna kan upptäcka mellan lösningarna. Alla kan delta utifrån 
sina förutsättningar och ändå komma fram till lösningar. Det faktum att alla kan delta ger 
möjlighet att skapa ett inkluderande klassrum. Genom gemensamma diskussioner får alla 
möjlighet att se fler sidor och lösningar (Skott et al., 2010, s. 207-210). 
 
 
 

Resurser: Matematiska kunskaper hos eleverna som kan tillämpas på det aktuella 
problemet.  
 Intuitioner och informell kunskap om domänen 
 Fakta 
 Algoritmiska procedurer 
 “Rutinmässiga” icke algoritmiska procedurer 
 Förståelse (prepositionell kunskap) av överenskomna regler för arbete inom  
 domänen 
Heuristik: Strategier och tekniker för framsteg på okända eller ickestandardiserade  
 problem; tumregler för effektiv problemlösning, inklusive 
 Rita figurer; introducera lämplig notering 
 Undersöka relaterade problem 
 Omformulera problem; arbeta baklänges 
 Testnings- och verifikationsprocedurer 
Kontroll: Globala beslut om urval och genomförande av resurser och strategier 
 Planering 
 Övervakning och bedömning 
 Beslutstagande 
 Medvetna metakognitiva handlingar 
Föreställning/tilltro: Ens “matematiska världsuppfattning”, uppsättningen av (inte 
nödvändigtvis medvetna) determinanter av en individs beteende. 
 Om en själv 
 Om miljön 
 Om ämnet 
 Om matematik 
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Förutom öppna uppgifter förekommer så kallade rika problem i många sammanhang då det 
talas eller skrivs om problemlösning. Baserat på en litteraturstudie av tidigare forskning kring 
rika problem har Taflin (2003, s. 32) i sin licenciatavhandling tagit fram en lista över sju 
kriterier som tillsammans definierar ett så kallat rikt matematiskt problem: 
 

1.  Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 
2.  Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 
3.  Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 
4.  Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer. 
5.  Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en diskussion 

som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer. 
6.  Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 
7.  Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 

            (Taflin, 2003, sid 32) 
 
Ett problem som uppfyller dessa kriterier har potential att utveckla elevernas matematiska 
kunnande i högre grad (Taflin, 2003). Dahl (2012) har som förberedelse till sin egen studie 
bland annat tagit del av Eva Taflins kriterier för vad som betecknar rika matematiska problem. 
Han har reflekterat kring dessa och uttrycker att dessa i hög grad kan stimulera elevers 
kreativitet och locka fram deras matematiska förmågor men han är också av åsikten att de är i 
starkaste laget för att användas som beslutskriterier angående vad som är dåliga och bra 
problem. Dahl (2012) uttrycker att det inte är alla så kallade bra problem som leder till förvärv 
av nya begrepp och matematiska idéer. Det väsentliga enligt honom är aktivitetens innehåll och 
inte dess form (ibid.).  
 
Van de Walle (2003, s. 67-69) har beskrivit hur lärare bör tänka när de designar och/eller väljer 
ut problem för undervisning. Problemen bör fungera utvecklande genom att vara komplexa. 
Han har definierat tre kriterier läraren ska följa vid valet av problemlösningsuppgift. (1) De 
problematiska aspekterna av en uppgift måste vara av matematisk art. Arbetet med att lösa 
problemen ska kräva motiveringar och förklaringar av lösningsmetoder och fokusera på att 
elevernas uppmärksamhet riktas mot de matematiska idéerna som finns inbäddade. Konkreta 
exempel är bra att använda. (2) Läraren bör välja uppgifter utifrån elevernas förkunskaper och 
matematiska nivå. Problemen bör vara utmanande men inte otillgängliga. Problem som är för 
enkla kan resultera i mindre möjlighet att utvecklas medan allt för svåra uppgifter kan resultera 
i frustration och bidra till att minska motivationen. Bra uppgifter bör passa alla elever oavsett 
deras individuella nivå. (3) Eleverna behöver lära sig att det inte bara är svaret som är viktigt 
utan även tänkandet i lösningsprocessen. För att förstå att analys är en central del av 
matematiken behöver de lära sig att förstå att de förväntas förklara sina svar, sina metoder och 
varför de tror att deras lösning är riktig (ibid.). 
 
I litteraturen återfinns många olika modeller för att kategorisera problemlösningsuppgifter, av 
vilka två modeller för att analysera och bedöma en uppgifts karaktär beskrivs här. 
 
Charles och Lester (1982) har tagit fram en analysmodell som kategoriserar 
problemlösningsuppgifter utifrån vilka olika lösningsstrategier som tillämpas på dessa. 
Modellen består av fyra stycken kategorier med ökande komplexitet. 
 

(1) Enkla översättningsproblem eller så kallade enstegsproblem. Översätter från text till ett 
matematiskt uttryck. Exempelvis: ”Lisa har 5 kronor och Alice har 2 kronor. Hur många 
kronor har de tillsammans?” 
 

(2) Komplexa översättningsproblem eller så kallade flerstegsproblem. Översätter från text 



 8 

till matematiskt uttryck men beräkningen sker i två (eller flera) steg. Exempelvis: 
”Suddgummin kommer i paket med 4 sudd i varje. En kartong innehåller 15 paket. 
Fröken Anna beställer 1500 sudd till sitt klassrum. Hur många kartonger beställde 
fröken Anna?” 

 
(3) Processproblem. En typ av problem där lösningen inte kan nås genom endast 

beräkningar. Det är uppgifter där det passar bättre att t.ex. gissa och kontrollera, leta 
efter mönster, eller använda sig av logiska resonemang än att bara utföra en eller flera 
räkneoperationer. Genom att använda sig av strategier som att rita en bild, göra en lista 
eller rita en tabell, försöker man att hitta ett mönster att utgå ifrån. Ett exempel på en 
sådan uppgift är: ”På en fest är det totalt 14 personer. Om varje person skakar hand med 
varje annan person, hur många handskakningar blir det totalt?” 

 
(4) Tillämpningsproblem. Kan även kallas vardagsproblem. Dessa problem är av den sorten 

som man möter i sin vardag. Problemen innefattar en del matematik men även andra 
typer av kunskaper. Ett exempel på en sådan uppgift är: ”Hur många kopieringspapper 
använder skolan varje månad?”  

 
En annan infallsvinkel har Stein och Smith (1998, s. 269) som har tagit fram en modell med 
kategorisering av matematiska uppgifter utifrån de kognitiva krav dessa uppgifter ställer på 
individen som löser dem. Modellen består av fyra kategorier där två innebär olika former av 
låga kognitiva krav och de andra två inkluderar uppgifter av olika slag som ställer höga 
kognitiva krav. Dessa beskrivs kortfattat nedan. 

1A. Låg kognitiv nivå (Memorisering). Att komma ihåg resultat. Denna kategori innefattar 
bland annat uppgifter där elever får reproducera tidigare lärda fakta, regler, formler eller 
definitioner eller dra fakta, regler, formler eller definitioner till minnes. 

1B. Låg kognitiv nivå (Procedurer utan samband). Att kunna genomföra procedurer, utan att 
förbinda dem med relaterade begrepp. I dessa typer av uppgifter är lösningsmetoden ofta 
specifikt efterfrågad eller uppenbar utifrån tidigare instruktion, erfarenhet eller placering av 
uppgiften. Uppgifter inom denna kategori är också fokuserade på producerandet av korrekta 
svar i stället för att utveckla matematisk förståelse. 

2A. Hög kognitiv nivå (Procedurer med samband). Att kunna ge eventuella procedurer mening 
och förbinda dem med relaterade begrepp. Uppgifter som placeras i denna kategori leder bland 
annat elevernas uppmärksamhet mot användandet av procedurer med syfte att utveckla djupare 
nivåer av förståelse för matematiska begrepp och idéer. De är också vanligtvis representerade 
på flertalet sätt, så som visuella diagram, konkret material, symboler, och problemsituationer. 
Detta skapar samband mellan flertalet representationer och hjälper till att utveckla mening. 

2B. Hög kognitiv nivå (Ägna sig åt matematik). Att ägna sig åt egentligt matematiskt tänkande. 
Dessa typer av uppgifter kräver ett komplext och icke-algoritmiskt tänkande. Eleverna behöver 
utforska och förstå matematiska begrepp, processer, eller förhållanden. Lösandet av dessa 
uppgifter kräver att eleverna kan utnyttja sin tillgång till relevant kunskap och erfarenhet och 
använda dessa på ett passande sätt i arbetet med uppgiften. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Detta arbete har som huvudsyfte att studera lärares syn på vad som är bra 
problemlösningsuppgifter och hur dessa ger eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper och 
färdigheter lärarna avser. Genom att intervjua lärare kring deras arbete med problemlösning 
och sedan analysera de problemlösningsuppgifter som använts i matematikundervisningen 
hoppas jag kunna se vilka förutsättningar eleverna ges för att utveckla det läraren avsett. 
 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 
 

1. Vilka problemlösningsuppgifter använder sig lärare av i sin matematikundervisning och 
hur? 

2. Vad är det tänkta lärandesyftet med dessa uppgifter? 
3. Hur relaterar de valda uppgifterna och tillvägagångssättet till det tänkta syftet? 

2 METOD 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av metodvalen, urvalsprocessen och genomförandet av 
studien. Det innehåller också de etiska överväganden som gjorts samt de överväganden som 
gjorts i relation till arbetets tillförlitlighet och äkthet. 

2.1 Urval och etiska överväganden 
Då syftet med studien är att undersöka problemlösningsarbete i lågstadiet var det viktigt att 
informanterna var verksamma lärare inom matematikämnet i skolans tidigare åldrar 
(lågstadiet). Informanterna som tillfrågades valdes ut genom bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurval kännetecknas enligt Bryman (2011, s. 194) av att forskaren använder sig 
av informanter som finns tillgängliga för denne. Totalt tillfrågades 12 verksamma lärare i 
årskurserna 1-3 angående deltagande i studien. De tillfrågade lärarna arbetar på tre olika skolor 
i två olika svenska städer, en storstad (skola 1) och en mellanstor stad (skola 2 och 3). Av de 
12 tillfrågade lärarna valde 7 stycken att delta. 
 
Tabell 3. Sammanställning av informanterna 
Kodnamn: Skola: Antal 

yrkesverksamma år: 
Behörig i 
matematik i 
årskurserna: 

Undervisar i 
årskurs: 

Lärare A Skola 1 10 1-7 1 

Lärare B Skola 1  
 

2 F-3 2 

Lärare C Skola 2 
 

7 F-3 2 

Lärare D Skola 2 
 

14 1-7 2 

Lärare E Skola 3 
 

15 1-7 3 

Lärare F Skola 3 
 

1 F-3 3 

Lärare G Skola 3 
 

12 1-7 1 
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Av hänsyn till informanternas integritet har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts 
i denna studie. Detta genom att utgå från och följa de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet tagit 
fram: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14). Informationskravet och samtyckeskravet har tillgodosetts 
genom ett informationsbrev och en samtyckesblankett som tydligt beskriver studiens syfte och 
de moment som ingår. Dokumenten beskriver även att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 
när som helst då deltagarna bestämmer själva över sin egen medverkan. För att säkerhetsställa 
samtycke får informanten signera blanketten. Trots underskrift kan informanten dock avbryta 
sitt deltagande och välja att dra tillbaka all data när som helst. Deltagarnas identiteter skyddas 
genom att ingenting som kan relatera till dem kommer att framgå i arbetets redovisning. Inga 
obehöriga har heller tillgång till information om deltagarna. Under transkriberingen ändras 
namnen till fingerade namn för att inte röja några identiteter. De uppgifter som samlas in om 
enskilda personer och individer används endast i forskningssyfte och kommer inte att behandlas 
utifrån andra premisser. När arbetet är slutfört kommer informanterna kunna ta del av 
slutprodukten. 
 
Begreppen reliabilitet och validitet är vanligt förekommande när man talar om att mäta kvalitén 
av kvantitativ forskning men inom det kvalitativa forskningsfältet är dessa begrepp 
svårapplicerade. Bryman (2011, s. 353) beskriver ett alternativt sätt att mäta kvalitén i kvalitativ 
forskning och detta innefattar att byta ut begreppen reliabilitet och validitet mot begreppen 
tillförlitlighet och äkthet.  
 
Begreppet tillförlitlighet är uppbyggt av fyra stycken kriterier som benämns trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Med trovärdighet menas 
att forskningen utförts i enlighet med gällande regler samt att informanterna fått ta del av 
resultatet samt bekräfta att deras del återges korrekt (Bryman, 2011, s. 354-355). Informanterna 
får i denna forskningsundersökning ta del av resultatet när data från intervjuerna sammanfattats 
och kategoriserats för att godkänna samt ta del av arbetet i sin helhet i ett senare skede. 
Överförbarheten är det kriterium som syftar till möjligheten att återskapa undersökningen. Då 
kvalitativ forskning fokuserar på djup i stället för bredd och innefattar en tydlig målgrupp med 
ofta en gemensam kultur kan detta bli svårt att uppnå. Bryman (2011, s. 355) beskriver att det 
i kvalitativ forskning är viktigare att beskriva informanterna väl för att ge läsaren möjlighet att 
skapa sig en förståelse för gruppen och kulturen. Informanternas bakgrund har därför 
sammanställts och presenterats tidigare i detta kapitel. De två sista kriterierna benämns 
pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera, dessa två innefattar ett granskande synsätt. 
Jag som ensam forskare är både den som mäter och den som tolkar resultatet. Jag försöker att i 
största möjliga mån vara objektiv men då detta inte är möjligt tar jag kontinuerligt hjälp av 
handledare och studiekamrater för granskning och diskussion kring tillvägagångssätt, resultat, 
skriven text etcetera.  
 
Äktheten. även kallad autenticiteten inkluderar mer generella frågor som bedöms utifrån några 
olika kriterier som rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 
autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman, 2011, s. 357). Dessa syftar sammanfattningsvis 
till att bedöma om undersökningen ger en rättvis skildring av de olika åsikter och uppfattningar 
som framhålls av informanterna (rättvis bild). De syftar även till att undersöka om 
undersökningen ger informanterna möjlighet att skapa sig en bättre förståelse för sin egna 
sociala situation (ontologisk autenticitet), att få en ökad förståelse för hur andra upplever saker 
och ting (pedagogisk autenticitet), om undersökningen har gjort att de medverkande kan 
förändra sin situation (katalytisk autenticitet) samt om undersökningen ger deltagarna bättre 
möjligheter att vidta de åtgärder som behövs (taktisk autenticitet). Denna undersökning som jag 
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genomför syftar inte till att undersöka informanternas livssituation vilket därför gör att vissa av 
de nämnda kriterierna inte direkt överensstämmer med min undersökning. Genom att jag som 
tidigare nämnts låter informanterna ta del av och godkänna min tolkning och kategorisering av 
deras lämnade uppgifter hoppas jag kunna ge en rättvis och övergripande bild av alla typer av 
åsikter och tankar som kommer fram. Jag hoppas också att intervjusamtalet samt läsandet av 
mitt arbete ger informanten en inblick i sitt eget arbete och sin egen situation med nya 
perspektiv och att detta ger tips och stöd för deras enskilda vidare arbete. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Utifrån det valda syftet och de definierade frågeställningarna ansågs ett kvalitativt 
tillvägagångssätt vara bäst lämpat. Enligt Bryman (2011, s. 340) ligger tonvikten i det 
kvalitativa tillvägagångssättet oftast på ord och inte på siffror. Då det var av intresse att 
undersöka lärares syn på vad som karakteriserar bra problemlösningsuppgifter valdes 
semistrukturerade intervjuer ut som första datainsamlingsmetod. Bryman (2011, s. 414) 
beskriver att syftet med den semistrukturerade intervjun är att gå på djupet och intresset för 
forskaren ligger i den svarandes ståndpunkter. Det är därför önskvärt att intervjun får röra sig i 
olika riktningar utifrån informantens svar, och följdfrågor får gärna inkluderas. I den 
semistrukturerade intervjun önskas fylliga svar medan den strukturerade intervjun som ofta 
används inom kvantitativ forskning i motsats följer en tydlig struktur och arbetsgång för att 
maximera validiteten och reliabiliteten. Data har även samlats in genom exempeluppgifter som 
lärare använt sig av i sin matematikundervisning. 

2.3 Procedur 
Som tidigare nämnts valdes informanterna ut med hjälp av bekvämlighetsurval. Lärarna 
kontaktades genom personlig kontakt och de fick vid detta tillfälle ta del av ett informationsbrev 
(se bilaga 1). Informationsbrevet hade utformats innan den initiala kontakten togs och brevet 
beskrev syftet med studien samt upplägget av den. Bifogat till detta informationsbrev fanns 
även en samtyckesblankett för informanten att underteckna om intresse för att medverka fanns. 
Sju av de tillfrågade lärarna valde att delta. Intervjuerna genomfördes på informanternas 
respektive arbetsplats för att förenkla deltagandet för dem. En annan fördel med att utföra 
intervjuerna på deltagarnas arbetsplats var att det förenklade framtagandet av 
problemlösningsuppgifter som lärarna använt sig av i undervisningen.  
 
Vid intervjutillfället förtydligades först syftet med studien och bakgrunden till den samt de 
etiska aspekterna. Det var viktigt för mig att återigen förtydliga att informanterna äger sitt 
deltagande i denna studie och att de kan avbryta när de vill. Jag informerade även ytterligare en 
gång om att samtalen spelas in vilket de redan accepterat. Intervjuerna tog ungefär 30 minuter 
och spelades in med hjälp av mobiltelefon. Dessa inspelningar transkriberades i ett senare skede 
ordagrant. Pauser samt överflödiga ord eller ljud som till exempel hostningar, ”eh”, ”hmm” och 
så vidare transkriberades inte då dessa inte var av relevans för resultatet. Valet att spela in 
intervjun togs för att kunna få med allt samt för att slippa uppbrott i samtalet vid 
anteckningstagning vilket är en aspekt Bryman (2011, s. 420) framhåller. Under intervjun 
samlades även kopierat undervisningsmaterial in från lärarna, en till två uppgifter per informant. 

2.4 Analysmetoder 
Studiens insamlade material består av sju stycken lärarintervjuer och nio stycken 
exempeluppgifter. I arbetet med att bearbeta och analysera lärarintervjuerna användes tematisk 
innehållsanalys. Detta är en vanligt förekommande analysmetod inom den kvalitativa 
forskningen där kommunikation analyseras stegvis med fokus på likheter, olikheter och 
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variationer i syfte att reducera rådata till olika kategorier. Analysen utmynnar oftast i ett eller 
flera tydliga teman (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014). 
 
Vid analysen av intervjumaterialet lästes de sju transkriberade intervjuerna upprepade gånger i 
sökandet efter återkommande teman relaterade till studiens frågeställningar. När ett tema 
identifierats markerades alla uttalanden som berörde det specifika temat. Därefter fortsatte 
arbetet med att identifiera nya teman och uttalanden som passade dessa. Efter att alla olika 
teman identifierats sorterades de markerade uttalandena gruppvis för att skapa en tydlig 
struktur. Den första delen av resultatdelen i detta arbete bygger på dessa tematiseringar.  
 
De inlämnade problemlösningsuppgifterna lärarna använt sig av i sin undervisning 
analyserades utifrån Charles och Lesters analysmodell (1985), som utgår från de 
lösningsstrategier uppgifterna kräver, samt Stein och Smiths analysmodell (1998), som utgår 
från uppgifternas kognitiva krav. De båda analysmodellerna har beskrivits utförligare i avsnitt 
1.2.5. Vid analysen av de nio exempeluppgifterna lästes dessa först igenom noggrant. 
Uppgifterna analyserades och klassificerades sedan utifrån de två olika analysmodellerna. Efter 
analysarbetet sorterades och grupperades de olika uppgifterna utifrån de olika 
klassificeringarna för att underlätta arbetet med att dra slutsatser från data. Utifrån 
kategoriseringarna och med bakgrund i vad som framkommit under intervjuerna kring 
tillvägagångssätt vid undervisningen presenteras dessa insamlade problem i kapitel 3.3.  

3 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien. För att ge svar på studiens forskningsfrågor har 
avsnittet delats upp i två delar. I del ett redogörs för de tankar om problemlösning som 
framkommit under intervjuerna. Del två utgörs sedan av presentation och analys av de 
inlämnade exempeluppgifterna. Totalt har 9 uppgifter samlats in och utifrån dessa har fyra valts 
ut för att presenteras här. Uppgifterna har kategoriserats och senare analyserats utifrån både 
Charles och Lesters (1982) och Stein och Smiths (1998) analysmodeller för matematiska 
problem (för vidare läsning om analysmodellerna se avsnitt 1.2.5). 

3.1 Lärarnas tankar kring matematiska problem och problemlösning 
De intervjuade lärarnas syn på vad som kännetecknar ett matematiskt problem var ganska 
samlad. Alla lärare gav en bild av att ett matematiskt problem är en uppgift som behöver lösas 
men där en lösningsmetod inte är given på förhand. Två av lärarna kompletterade även med att 
säga att ett matematiskt problem är en uppgift som kräver någon form av beräkning för att den 
ska vara matematisk (lärare A och lärare B). Samtliga intervjuade lärare framhöll vikten av 
problemlösning i matematikundervisningen då det är en viktig del i läroplanen. Samtliga hade 
också en positiv inställning till problemlösning men lärare B och F uttryckte att de tyckte att 
det var svårt att undervisa i det.  
 
Lärare D uttryckte att problemlösning kräver en annan typ av tänkande hos eleverna än de ofta 
är vana vid. Med det förklarade läraren att hon menade att problemlösning är en väg för att 
utveckla ett abstrakt tänkande kring matematiken. I bra problemlösning enligt lärare D finns 
inte bara ett rätt svar. Lösandet av öppna uppgifter ger även eleverna möjligheten att kunna 
upptäcka matematiska samband. Alla lärare framhöll syftet att utveckla 
problemlösningsförmågan hos eleverna som ett viktigt fokusområde i 
matematikundervisningen. Lärare C, D och E hade också det gemensamt att de såg möjligheten 
att utveckla fler förmågor hos eleverna under problemlösningsarbetet. De förmågor som då 
betonades var kommunikationsförmågan och begreppsförmågan. Lärare E uttryckte att när 
eleverna först ställs inför ett problem de inte direkt vet hur de ska lösa måste de utvärdera 
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uppgiften för att sedan välja lösningsstrategi, lösa uppgiften, och till sist utvärdera sitt svar och 
förklara sina tankar. Genom detta arbetssätt kan flera förmågor utvecklas på samma gång. Två 
av lärarna höll fram vikten av att inkludera moment där eleverna ska förklara för varandra hur 
de tänkt, motivera samt sen skapa en egen liknande uppgift för att visa förståelse (Lärare C och 
D). 
 
Det tydliggjordes under intervjuerna att även om bilden av problemlösning i teorin var ganska 
samlad så skiljde den sig i praktiken. Lärarna talade om att det är viktigt med problemlösning 
men när frågan om hur ofta de arbetar med problemlösning, och på vilket sätt, togs upp så 
skiljde det sig åt och många använder väldigt skilda upplägg. Lärare A, B och F använder det 
oftast som extrauppgifter för de elever som är klara med det andra matematikarbetet. Lärare C, 
D och E ägnar istället oftast hela lektioner till att lösa och diskutera ett enda problem. Lärare G 
har istället en medelväg där stunder av halvklasslektionerna läggs på 
problemlösningsundervisning. Syftet med lärarnas upplägg skiljer sig också åt. De lärare som 
använder problemlösning som extrauppgifter medger att det i flera fall används till de som blir 
klara snabbt för att de ska ha något att göra ett tag. Skillnader kunde också urskiljas rörande hur 
ofta lärarna undervisar i eller genom problemlösning. Den lärare som oftast arbetar med 
problemlösning (lärare E) ägnar i genomsnitt en lektion i veckan (halvklass) åt det, medan den 
lärare som ägnar sig åt det mest sällan (lärare F) aldrig har specifika problemlösningslektioner 
och lämnar ut specifika problemlösningsuppgifter som inte är del av matematikboken endast 
några gånger per termin. 
 
Lärare G betonar att problemlösning är bra för att stärka alla elever. Då denna lärare använt sig 
av öppna problem med flera olika lösningar har hon kunnat anpassa svårighetsgraden och 
därmed få igång alla elever. Hon uttrycker att alla bör kunna klara av att lösa uppgifterna för 
att det ska vara motiverande undervisning. Det är upp till läraren att vara beredd på hur hen kan 
anpassa uppgiftens svårighetsgrad så går det att inkludera alla.  

3.2 Valet av problemlösningsuppgifter 
De uppgifter som de intervjuade lärarna uttryckte att de använder sig av i 
problemlösningsundervisningen kom från blandade källor. Uppgifterna återfanns i läromedel 
(matematikböcker eller kopierat från specifika problemlösningsböcker) eller så var de hämtade 
från internet (exempelvis lektion.se). Ingen av de tillfrågade lärarna designar helt egna uppgifter 
att använda sig av. Lärare G förklarade detta med att det är alltför tidskrävande i ett redan 
tidspressat yrke. Tre av lärarna (lärare C, D och E) använder sig oftast av 
problemlösningsuppgifter som hör samman med det tema som undervisningen centreras kring 
i klassen. Detta menade lärare E är fördelaktigt då det erbjuder möjligheten att nå en djupare 
förståelse för ett visst matematiskt område genom att angripa det från flera håll. 
Problemlösningslektionerna blir en väg att låta eleverna använda den kunskap de redan tillägnat 
sig på ett nytt sätt. De tre lärare som ville att problemlösningsarbetet skulle höra samman med 
det aktuella arbetsområdet i matematiken var också de tre som kontinuerligt inkluderade 
problemlösning i undervisningen och som ägnade mycket tid till ett och samma problem. 
 
De olika typerna av problemlösningsuppgifter som presenterades under intervjuerna och sedan 
lämnades in är också av skiftande slag. Lärare G uttryckte att en bra problemlösningsuppgift 
har flera lösningar. Öppna uppgifter förespråkades av flera lärare, även av de som sedan medgav 
att de inte använder sig av öppna uppgifter i undervisningen. Lärare D, E och G använder sig 
främst av öppna uppgifter och lärare D menar att dessa låter eleverna bredda sitt tänkande och 
tänka i nya banor. Lärare D framhöll också svårigheterna med öppna uppgifter, och menade att 
det kräver mycket av pedagogen att arbeta med öppna uppgifter. Det är ett mödosamt arbete 
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som tar tid och eleverna har ofta till en början svårt att hantera det. Eleverna är sällan vana vid 
öppna uppgifter, utan förväntar sig att det ska finnas endast ett rätt svar. Det är därför 
ansträngande och krävs mycket träning för att komma in i detta, för dem, nya sätt att tänka. 
Lärare B och F uttryckte båda att de vill använda sig av öppna uppgifter där eleverna förväntas 
fundera, klura och förklara sina svar. I praktiken har det dock inte blivit så utan 
problemlösningsuppgifterna eleverna får ta del av oftast återfinns i uppkopierade häften med 
textuppgifter, så kallade lästal. 
 
Alla de intervjuade lärarna var överens om att de utvalda problemen bör ligga på rätt nivå sett 
till elevernas förkunskaper. Lärare G uttryckte det som att genom att vara medveten om 
förkunskaperna blir det enkelt att individanpassa undervisningen. Lärare C framhöll vikten av 
att det ska vara enkelt för alla att sätta i gång för att sedan kunna fokusera på det väsentliga i 
själva problemlösningen (förståelse) och när denna sedan finns kunna öka svårighetsgraden. 
Både lärare D och E uttryckte fördelarna med problemlösning för att stämma av förmågor i 
relation till kunskapskraven då problemlösningsuppgifterna är tätt sammankopplade med det 
matematiska området som just då berörs. Även lärare C pratade om fördelarna med bedömning 
men valde då att lägga fokus på möjligheten till kontinuerlig formativ bedömning vid 
problemlösning. Hon menade att problemlösningslektionerna var de bästa tillfällena för henne 
att se vad eleverna tillägnat sig för kunskaper och deras förmåga att använda sig av den kunskap 
de redan hade. 

3.3 Exempel på olika typer av problemlösningsuppgifter samt analys 
Totalt nio stycken exempeluppgifter samlades in och analyserades i denna studie. I detta avsnitt 
kommer först en kategorisering av alla uppgifter att presenteras, följt av en mer detaljerad 
analys av fyra av exempeluppgifterna. Totalt identifierades tre olika uppgiftskategorier och för 
att representera dessa tre kategorier har som nämnts fyra exempeluppgifter valts ut. En kategori 
representeras av två exempeluppgifter då det är den uppgiftskategorin som överensstämmer till 
störst del med det forskningen förespråkar. 
 
Av de totalt nio insamlade uppgifterna kategoriserades tre av dem som enkla 
översättningsproblem, och de bedömdes alla hålla en låg kognitiv nivå. Två av uppgifterna 
kategoriserades som komplexa översättningsproblem, och även dessa bedömdes hålla låg 
kognitiv nivå. Slutligen kategoriserades fyra problem som processproblem och alla dessa 
uppfyllde kraven för hög kognitiv nivå. 
 
3.3.1 Exempeluppgift nummer ett 
Denna uppgift har valts ut då den representerar en typ av uppgift som tre av sju lärare refererade 
till under intervjuerna som problem som de använder sig av i sin undervisning (Lärare A, B och 
G). Uppgiften är kopierad ur ett problemlösningshäfte elever i årskurs ett fått arbeta med. Syftet 
med arbetet var enligt läraren att eleverna skulle få utveckla sin problemlösningsförmåga, sin 
förmåga att välja och värdera vald strategi samt färdighetsträning i olika räknesätt (i det 
presenterade problemet är detta addition). Arbetshäftet delades ut som extraarbete efter att 
eleverna arbetat klart med de angivna sidorna i matematikboken. Hela arbetet var enskilt utfört. 
 
Problemlösningshäftet inleds med ett förtydligande av målen för arbetet (att kunna rita eller 
skriva hur du löser lästal) och ger sedan ett lösningsexempel. Direkt efter lösningsexemplet 
kommer uppgift nummer ett som överensstämmer helt med lösningsexemplet då det följer 
samma räknemetod och process. Läraren som bidragit med denna uppgift menade att detta var 
fördelaktigt då eleverna får möjlighet att först skapa sig en förståelse för uppgiftskaraktären och 
sedan prova själv att lösa. 
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Figur 1. Problemlösningsuppgift använd av lärare B. Eget arbete. 
 
Utifrån Charles & Lesters analysmodell (1982) skulle denna uppgift betraktas som ett enkelt 
översättningsproblem. Uppgiften går ut på att översätta text till matematiskt uttryck och 
beräkningen sker i ett steg. 
 
Utifrån Stein och Smiths modell (1998) betraktas uppgiften att vara av låg kognitiv nivå – 
procedur utan samband. Uppgiften presenteras genom att ett nästintill identiskt problem 
presenteras i direkt anslutning (innan) med medföljande lösningsexempel. Proceduren eleverna 
behöver använda sig av för att lösa uppgiften är uppenbar utifrån tidigare instruktion och 
uppgiftens placering resulterar även den i att lösningsmetoden är uppenbar. Uppgiftens fokus 
är dessutom på att producera ett korrekt svar snarare än att utveckla matematisk förståelse. 
Eleverna har i detta skede även erfarenheter av att använda sig av addition och introduceras 
därför inte i några nya tankebanor kring begrepp eller liknande. Uppgiften kräver heller inte 
någon förklaring till lösningen då denna dessutom är uppenbar. Detta ställer därför låga 
kognitiva krav på eleven. 
 
3.3.2 Exempeluppgift nummer två 
Denna uppgift har valts ut då det kom in två liknande uppgifter (lärare E, den uppgift som 
presenteras här, och lärare G) och den skiljer sig mycket från den första. Denna uppgift är 
använd i en årskurs ett och lärandemålet var även här att låta eleverna öva olika förmågor. 
Lärare E uttryckte att syftet med denna uppgift som hon använt sig av i undervisningen var att 
ge eleverna möjlighet att utveckla sitt tänkande angående problemlösning och öppna upp för 
vidare arbete inom problemlösning. Den intervjuade läraren uttryckte att det som är intressant 
med det här problemet är att de som vanligtvis klarar problemlösning säger snabbt att de har tre 
ungar var medan de som vanligtvis har lite svårare för att lösa problem, har andra lösningar. 
Problemet är öppet och har väldigt många utgångar och då man sedan får chansen att jobba 
vidare väcks en hel del idéer.  
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Läraren har i undervisningen introducerat uppgiften i helklass följt av att eleverna fått arbeta 
enligt arbetsmodellen EPA där eleverna först arbetar enskilt, sedan i par och till sist samlas alla 
i en helklassdiskussion. Uppgiften består av två delar där del nummer två presenteras för 
eleverna först efter att arbetet med del ett är klart. 
 

Figur 2. Problemlösningsuppgift använd av lärare E. 
 

Figur 3. Del två av problemlösningsuppgiften använd av lärare E. 
 
Enligt Charles och Lesters kategoriseringsmodell är detta ett så kallat processproblem. Vid en 
första anblick kan det framstå som ett översättningsproblem men då det finns många olika 
lösningar och eleverna behöver förklara sitt tänkande är det ett processproblem. Läraren lyfter 
själv upp att de elever som oftast är duktiga på problemlösning ofta betraktar denna uppgift som 
en enkel översättningsuppgift och snabbt svarar tre. Genom att inte låta eleverna arbeta helt 
själva och genom att lyfta upp lösningarna för diskussion kan detta undvikas. För att täcka in 
alla olika alternativ och få lite struktur kring mönstret i lösningen krävs det också att eleverna 
ritar eller gör en tabell etc. 
 
Beräkningsmässigt är ovanstående uppgift inte en avancerad uppgift men den skulle utifrån 
Stein och Smiths analysmodell betraktas att vara av hög kognitiv nivå – procedurer med 
samband. Detta då det inte är givet vilken lösningsmetod som ska användas och det finns fler 
än ett rätt svar. Viktigt för denna uppgift är som nämnts att förklara lösningen för en kompis 
och sedan öppna upp ögonen för fler lösningar genom att hitta så många som möjligt. De delarna 
av uppgiften och lärarens vägledning påverkar i detta fall uppgiftens utfall i stor grad. 
 
3.3.3 Exempeluppgift nummer tre 
Uppgiften som här presenteras är utvald då den liksom den förra uppgiften är av öppen karaktär 
men den skiljer sig då det är en uppgift som lätt går att modifiera för att passa alla elever. 
Uppgiften är ursprungligen presenterad i en lärobok och har använts i undervisning i årskurs 
två. Den är som nämnts av karaktären öppna uppgifter där alla elever kan komma igång med 
lösningsarbetet och nivån kan sedan anpassas för att passa alla. Lärare D beskrev att hon gillade 
denna typ av uppgift då det är lätt att starta på en enkel nivå så att alla kan komma igång och 
sedan öka komplexiteten när förståelsen för mönstret och sambanden kommit. 
 
Som den presenteras i läroboken består uppgiften av två delar. Under problemlösningsarbetet i 
klassrummet består den dock av fler, förklarade lärare D. Lärare D beskrev att målet med 
lektionen var att låta eleverna utveckla sin problemlösningsförmåga och sin 
kommunikationsförmåga. Det var också del av lärandemålet att eleverna skulle utveckla en 
djupare förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion och att eleverna skulle få träna 
sin förmåga att se matematiska mönster och likheter. Arbetsgången bestod i gemensam start 

1. Tre kattmammor har tillsammans 9 kattungar. Hur många 
kattungar har varje kattmamma? 

2. Visa din uträkning. 
3. Förklara för en kompis. 

 

     4. Hitta så många lösningar som möjligt. 
     5. Formulera ett eget liknande problem 
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följt av enskilt arbete, pararbete och sedan helklassdiskussion igen. Det som inte framgår av 
bilden på exempeluppgiften men som ingick i undervisningen var att eleverna fick försöka 
komma på så många lösningar som möjligt i den första delen. Läraren avgjorde sedan när de 
fick gå vidare till del två baserat på hur långt hon uppfattade att de kommit i sin förståelse. 
 
 

Figur 3. Del ett av problemlösning använd av lärare D. 
 
 

Figur 4. Del två av problemlösning använd av lärare D. 
 
Utifrån Charles och Lesters analysmodell (1982) kategoriseras denna problemlösningsuppgift 
som ett processproblem då den kräver mer än en enkel beräkning. Eleverna behöver för att finna 
lösningen rita, fundera och hitta samband och mönster mellan de olika symbolerna. 
 
Uppgiften är av hög kognitiv nivå – procedurer med samband utifrån Stein och Smiths 
analysmodell (1998) på grund av att eleverna själva måste komma fram till vilken procedur 
som ska användas, analysera lösningen och finna samband och mönster. Uppgiften öppnar 
också upp för en upptäckt av samband mellan begrepp (addition och subtraktion i detta fall) 
och eleverna behöver förklara sina tankegångar och för att visa förståelse formulera ett liknande 
problem själv. 
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3.3.4 Exempeluppgift nummer fyra 
Den sista problemlösningsuppgiften som presenteras representerar den tredje typen av problem 
som framkom under intervjuerna. Den är använd i en årskurs tre under arbetet med klockan. I 
detta fall finns ett tydligt samband med det pågående temat i matematikundervisningen. Målet 
med undervisningen var enligt lärare C att eleverna skulle få öva sin problemlösningsförmåga, 
kommunikationsförmåga samt sin förståelse för klockan. Undervisningen introducerades med 
en helklassgenomgång där det löstes en liknande exempeluppgift. Arbetet fortlöpte sedan i 
enlighet med upplägget EPA (enskilt, par, alla). 
 

Figur 5. Problemlösningsuppgift använd av lärare C. 
 
Denna uppgift kategoriseras som ett komplext översättningsproblem då översättning sker från 
text till matematiskt uttryck och då beräkningen sedan sker i mer än ett steg. Först behöver 
eleverna läsa och förstå vad uppgiften efterfrågar, eleverna behöver sedan översätta text till 
matematiskt uttryck och sedan utföra beräkningen.  
 
Utifrån Stein och Smiths (1998) modell kategoriseras denna uppgift som låg kognitiv nivå – 
procedurer utan samband. Uppgiften binder samman förståelse för klockan med beräkning men 
det efterfrågas fortfarande endast ett rätt svar. Svårigheterna i uppgiften kan ligga i beräkning 
om förståelse för klockans tider (att en timme är lika mycket som 60 min) inte finns men då det 
redan presenterats en exempeluppgift med lösningsstrategi i direkt anslutning låter det inte 
eleverna själva utforska och fundera.  

4 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer resultatet att sammanfattas, diskuteras och knytas samman med den 
forskning som lyfts fram. Kapitlet består av fyra avsnitt, sammanfattning, tillförlitlighet, 
teoretisk tolkning samt praktisk tillämpning och förslag till fortsatt forskning. 

4.1 Sammanfattning 
Resultaten visar att alla intervjuade lärare tycker att problemlösning är en viktig del av 
matematikundervisningen och de flesta lärarna har gett en ganska samlad bild av sina tankar 
kring problemlösning. Det visar sig dock att lektionsuppläggen och arbetssätten skiljer sig åt 
och att de typer av uppgifter lärarna använt sig av också skiljer sig åt. Flera av lärarna har 
liknande mål och syfte med sina respektive presenterade uppgifter men trots det skiljer sig 
uppgifterna väldigt mycket åt. Resultaten visar att de använda uppgifterna varierar och att de 
också till viss del kategoriseras olika. Bland de insamlade problemen återfinns både enkla och 
komplexa översättningsproblem samt processproblem, men inga tillämpningsproblem. 

En film är 90 minuter lång. Den börjar 17:10. Under filmen blir det 
reklampaus två gånger. Den ena pausen är åtta minuter lång och den andra är 
fem minuter lång. 
Vilket klockslag slutar filmen? 
A 18:23 
B 18:27 
C 18:48 
D 18:53 
E 19:13 
 
Förklara för en kompis hur du tänkt. 
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Problemlösningsuppgifter av både låg och hög kognitiv nivå lämnades in. 
Översättningsproblemen visade sig korrelera med att kategoriseras som låg kognitiv nivå 
medan de inlämnade problem som kategoriserades som processproblem korrelerade med att 
befinna sig på en hög kognitiv nivå. 

4.2 Tillförlitlighet 
I syfte att reflektera kring studiens tillförlitlighet har begreppen trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera tagits i beaktning. För att möta studiens 
trovärdighet har informanterna fått ta del av de bearbetade data som skapats utifrån intervjuerna 
samt bekräfta sin del. De kommer efter avslutat arbete också få ta del av den färdiga produkten. 
Överförbarhet syftar till möjligheten att återskapa undersökningen som gjorts. Genom att ha 
beskrivit lärarnas bakgrund och behörighet samt vilka av lärarna som jobbar på samma skola är 
informanterna väl presenterade.  
 
Jag är dock av åsikten att det nog är svårt att få samma resultat. Urvalet bestod av informanter 
med varierande bakgrund och med varierat antal år som verksam lärare. Informanterna kom 
från två olika städer och hade olika typer av utbildning med sig in vilket bidrar till att urvalet 
känns representativt. Det är dock ett litet urval av informanter och det lilla urvalet gör att det 
inte är möjligt att generalisera resultatet. Då urvalet var litet blev resultatet likaså. Om resultatet 
varit större hade det möjligtvis kunnat generaliseras kring sambandet mellan problemtyper och 
kognitiv nivå men i nuvarande form är det för osäkert. Urvalet skulle ha kunnat utökas för att 
skapa en säkrare bild. En intressant aspekt var dock att det även i ett så litet urval kunde 
identifieras så många olika typer av arbetssätt men för att se om detta är representativt skulle 
det vara intressant att öka antalet informanter. 
 
Intervjuerna genomfördes på snarlikt sätt. Tillvägagångssättet var detsamma under alla 
intervjuer men då alla intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser skiljde de sig åt 
till viss del. Att genomföra intervjuer på en skola upplevde jag också bidrog till en stressigare 
miljö än annars då det var mycket som hände runt omkring under tiden. Intervjusituationen var 
trots detta lyckad men något som hade kunnat förtydligas i intervjuguiden var frågan kring 
syftet med den specifika uppgiften, svaren blev mer generella utifrån hur frågan nu 
formulerades. 
 
De sista två kriterierna innebär ett granskande synsätt. Jag har under arbetets gång försökt hålla 
mig objektiv men då detta inte är helt möjligt har jag fått hjälp av utomstående personer att 
kontinuerligt utmana mina tankar och läsa igenom min text.  

4.3 Teoretisk tolkning 
Syftet med denna studie var att undersöka vad lärare tycker kännetecknar bra 
problemlösningsuppgifter, hur de använder sig av dessa i sin undervisning och vilka 
förutsättningar uppgifterna ger eleverna att utveckla det lärarna tänkt. Det framgick i resultatet 
att de intervjuade lärarna ansåg ett matematiskt problem vara en uppgift där eleverna inte har 
en på förhand given lösningsmetod. Detta stämmer väl överens med de definitioner som tidigare 
givits av bland annat Schoenfeld (1985) och Skolverket (2017). Den som löser uppgiften bör 
inte ha en känd lösningsmetod men ändå tillräckligt med kunskap för att kunna komma igång 
(Schoenfeld, 1985). Alla de intervjuade lärarna var överens om att undervisningen alltid bör 
utgå från elevernas förkunskaper för att alla ska kunna komma igång. Lärare D uttryckte att 
genom att starta på en enkel nivå i problemlösningen kan alla elever komma igång och det är 
sedan upp till läraren att anpassa utifrån varje elev och utmana de som behöver det. Det stämmer 
väl överens med det Van de Walle (2003, s. 67-69) beskriver. Han menar att lärare bör välja 
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uppgifter utifrån elevernas förkunskaper och matematiska nivå och att problemen ska vara 
utmanande men inte otillgängliga. Bra problemlösningsuppgifter ska passa alla elever oavsett 
deras individuella nivå (ibid.). 
 
I studiens resultat framkom det att några av lärarna (lärare D och lärare G) ser att det är möjligt 
att inkludera alla elever genom att arbeta med öppna uppgifter. De menade att uppgifter med 
många lösningar möjliggör arbete på olika nivå där alla kan hitta en lösning men olika 
avancerade lösningar. Detta synsätt stöds av bland annat Skott et al. (2010, s. 207-210) som 
framhäver att i arbetet med öppna uppgifter kan alla elever delta utifrån sina egna 
förutsättningar och ändå komma fram till lösningar. Skott et al. (2010, s. 207-210) menar vidare 
att detta skapar ett inkluderande klassrum och att gemensamma klassrumsdiskussioner låter alla 
få möjlighet att se flera lösningar. Detta framhöll även några av lärarna då de tog upp att de 
använder sig av öppna uppgifter med många lösningar för att skapa diskussion och öppna upp 
för nya tankebanor (Lärare D, E och G). Fortsättningsvis stödjs diskussionens roll av Van de 
Walle (2003) som uttrycker att det är viktigt att eleverna får förstå vikten av analysen i 
matematiken genom att lära sig att de behöver förklara och motivera sina svar. Skott et al. 
(2010) fortsätter i samma banor och lyfter också fram att öppna uppgifter med diskussion 
används med syfte att låta eleverna se matematiska mönster och samband. 
 
Lärare D framhöll dock också aspekten att det kräver mycket arbete att arbeta med öppna 
uppgifter då eleverna behöver tid för att vänja sig vid att inte leta efter ett rätt svar. En möjlig 
förklaring till detta kan sökas i idén om det didaktiska kontraktet. Skott et al. (2010, s. 201) 
bekräftar att det kan uppkomma svårigheter i och med detta outtalade kontrakt och menar att 
det krävs aktivt arbete för att bryta det. Ett sätt att motverka problem som kan uppkomma i och 
med detta är att låta eleverna ta initiativet i undervisningen (ibid.).  
 
Studien visar att de intervjuade lärarna alla framhäver vikten av problemlösning i 
undervisningen, men trots detta bedriver inte alla kontinuerlig undervisning i det.  För att skapa 
bra förutsättningar för problemlösningsundervisningen måste problemlösning integreras i den 
dagliga matematikundervisningen (Håkansson och Sundberg, 2012, s. 137). Resultatet av 
studien visade att tre av de sju intervjuade lärarna (Lärare C, D och E) regelbundet har 
problemlösningslektioner där de ägnar upp till en hel lektion till ett och samma problem. Tre 
av de andra lärarna (A, B och G) bedriver undervisning i problemlösning men ägnar då inte 
hela lektioner till detta. För lärare A och B innebär problemlösningsarbetet oftast eget arbete i 
boken där det är enkla eller komplexa översättningsproblem. En lärare (lärare F) bedriver nästan 
aldrig problemlösningsundervisning och de gånger det händer så inkluderar det uppgifter av 
sorten enkla eller komplexa översättningsproblem.  
 
Stein och Smith (1998) talar om den process en uppgift går igenom och vikten av lärares 
reflektion kring denna för att förebygga ett skifte mellan lärarens intentioner och elevers slutliga 
lärande. Den formativa bedömning som lärare C lyfte fram visar på att hon antagit en 
reflekterande roll som, om den axlas rätt, kan leda till en minskad risk för ett skifte mellan 
intention och lärande. Skott et al. (2010) talar även om att arbetet med problemlösning ger 
läraren en större inblick i elevens lärande och några lärare som talar om detta är lärare C, D och 
E som för att bemöta detta använt sig av en uppgift där eleverna får skapa egna liknande 
uppgifter.  
 
Wistedt och Johansson (1991, s. 19) uttrycker att problemlösning är bland annat ett verktyg för 
att nå matematisk förståelse. Undervisning genom problemlösning kan i bästa fall bygga en 
brygga mellan den verkliga världen och den abstrakta matematiska världen. Studien visade att 
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alla lärare pratade om utvecklandet av olika matematiska förmågor men de uppgifter och 
arbetssätt som lärare A, B och F beskrev att de använde sig av skapar inte förutsättningar för 
detta. Precis som Skott et al. (2010, s. 192) beskriver ger olika typer av uppgifter och aktiviteter 
olika typer av möjligheter till lärande och det är därför viktigt att lägga tid vid valet av uppgift. 
Hiebert (2003, s. 10) menar vidare att elever lär sig det de får möjlighet att lära sig. Det är därför 
upp till läraren att erbjuda rätt förutsättningar. De enkla och komplexa översättningsuppgifter 
som lämnats in till denna studie har enligt lärarna alla varit verktyg för att utveckla elevernas 
problemlösningsförmåga. Resultatet visar dock att dessa uppgifter inte ger eleverna så stora 
möjligheter att utveckla sin problemlösningsförmåga då de bland annat inte låter eleverna 
värdera valda strategier, metoder och resultat vilka alla är delar som utgör kärnan i 
problemlösningsförmågan (Skolverket, 2017, s. 56). De processproblem som lämnats in till 
denna studie däremot var alla av hög kognitiv nivå och genom sin utformning gav de 
förutsättningar för en undervisning där eleverna kan ges möjlighet att utveckla sin 
problemlösningsförmåga i kombination med alla de andra lärandemålen lärarna definierat. Som 
Chapman (2013, s. 1) beskriver är uppgiften central för det matematiska lärandet men den kan 
inte stå själv som verktyg för lärande utan det är läraren och eleven som tillsammans ger den 
liv. 
 
Slutsatsen är att de arbetssätt och problemlösningsuppgifter som redogjorts för i detta arbete 
skiljer sig mycket åt. Några av lärarna jobbar i enlighet med vad forskning rekommenderar 
genom bland annat öppna uppgifter, reflektion, argumentation och formativ bedömning men 
detta gäller långt ifrån alla. Vidare visade det sig vid analys av de problemlösningsuppgifter 
lärarna använt sig av i sin undervisning att översättningsproblemen (enkla och komplexa) var 
av låg kognitiv nivå och processproblemen visade sig vara av hög kognitiv nivå. Detta talar för 
att processproblem är att rekommendera i problemlösningsundervisning. Användandet av 
processproblem ger dock ingen garanti för lyckad problemlösningsundervisning då lärandet 
sker i klassrummet i samspel mellan lärare och elev.  

4.4 Praktisk tillämpning 
Att undersöka lärares syn på problemlösning och framför allt deras val av 
problemlösningsuppgifter i undervisningen har varit givande då det gett mig inblickar i både 
möjligheter och svårigheter som finns inom detta område. Det har lärt mig att det krävs 
engagemang och reflektion från lärarens håll för att bedriva lyckad 
problemlösningsundervisning. Detta då lärarens intentioner inte alltid överensstämmer med 
elevernas faktiska uppfattning och lärande. Jag tar också med mig att det krävs ett genomtänkt 
och aktivt reflekterande vid valet av problemlösningsuppgifter. Eleverna lär sig det de får 
möjlighet att lära sig och ett viktigt första steg är att uppgiften de tar sig an låter dem utveckla 
det tänkta. Det är sedan upp till mig som lärare att vägleda och hjälpa till men utan rätt 
förutsättningar blir det svårt. 
 
Jag hoppas med detta arbete att genom att lyfta fram analysmodeller och vägledning för vilka 
typer av problem som med fördel kan användas i problemlösningsundervisning samt vilka 
problem som lätt uppstår i detta kan lärare få upp blicken och intressera sig för problemlösning 
samt utveckla sin egen undervisning. Det är också min förhoppning att fler lärare intresserar sig 
för, och börjar använda fler öppna uppgifter i sin undervisning samt att reflektionen, både hos 
sig själv och hos eleverna, tilldelas större vikt. 
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka om, och i så fall hur, olika typer av 
problemlösningsuppgifter hänger ihop med den kognitiva ansträngningen. Mitt resultat visar att 
olika typer av översättningsproblem innebär en låg kognitiv ansträngning medan 
processproblemen och tillämpningsproblemen kräver en hög kognitiv ansträngning men det jag 
undrar är om detta alltid stämmer. Mitt resultat var litet och det är därför inte möjligt att 
generalisera utifrån detta. Det skulle därför vara intressant att utöka urvalet och undersöka detta 
samband. Vidare skulle det också vara intressant att undersöka sambandet mellan öppna 
uppgifter och kognitiv ansträngning. Mitt resultat visade att alla de öppna exempeluppgifterna 
som samlats in kategoriserades på en hög kognitiv nivå. Det jag därför skulle vilja undersöka 
är om öppna uppgifter alltid befinner sig på en hög kognitiv nivå eller om det bara var ett 
sammanträffande. 
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Akademin för teknik och miljö 
 
Förfrågan om att delta i en studie om lärares syn på problemlösningsuppgifter i 
matematikundervisningen i de lägre åldrarna. 
 
Syftet med studien är att studera lärares syn på vad som karakteriserar 
problemlösningsuppgifter och hur dessa utvalda problem ger eleverna möjlighet att utveckla de 
kunskaper och färdigheter lärarna avser. Studien inriktar sig på matematikundervisning i 
lågstadiet och jag vänder mig därför till lärare verksamma inom detta område. 
 
Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 
grundskollärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 vid Högskolan i Gävle. 
Studien kommer att genomföras med intervjuer och insamlandet av undervisningsmaterial 
under vecka 8-10. Intervjun kommer att beröra lärares syn på problemlösningsuppgifter i 
matematikundervisningen. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter och genomförs på valfri plats 
bestämd av den intervjuade. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  
 
Den information som Du lämnar kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av den. 
Redovisningen av resultatet kommer också att ske på sådant sätt att ingen individ kan 
identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 
studerande och lärare på högskolan samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är 
färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Efter 
examensarbetets genomförande arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle. Du kommer 
ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 
motivering.  
 
Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Om du önskar delta finner du en 
samtyckesblankett på nästa sida, signera den och lämna till mig, Jessica Persson. 
Ansvariga för studien är Jessica Persson (student) och Olov Viirman (handledare). Har Du 
frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss: 
 
Jessica Persson   Olov Viirman 
Student    Handledare 
xxx@xxxx.xx   xxx@xxxx.xx 
07x-xxxxxx    
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Akademin för teknik och miljö  

Samtycke till att delta i studie om lärares syn på problemlösningsuppgifter i 
matematikundervisningen i de lägre åldrarna 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av skriftlig information. Jag är 
medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 
förklaring kan avbryta mitt deltagande.  

 

____________________________________________________ 
Ort och datum  

 
____________________________________________________ 
Namnunderskrift  

 
____________________________________________________ 
Namnförtydligande  

 
____________________________________________________ 
Telefon alt. Mobilnummer  

 

 

 

 

Jessica Persson 
Telefon: 07x-xxxxxx 
E-post: xxx@xxxx.xx  
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Intervjuguide 
Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat som lärare i matematik? 
• Vad har du för utbildning? 

o Vad har du fått för utbildning inom problemlösning? Vad anser du om dina 
kunskaper i problemlösning? 

 
Reflektioner om problemlösning 

• Hur definierar du problemlösning?  
• Vad är ett matematiskt problem enligt dig? 
• Vad karakteriserar enligt dig en bra problemlösningsuppgift? 

 
Planering och genomförande 

• Hur väljer du ut vilka problem du ska använda dig av i din undervisning? 
• Vad har du för kriterier för de uppgifter du använder dig av i undervisningen? 
• Hur arbetar du med problemlösning? 

o Innan 
o Under 
o Efter 

• Hur ofta och i vilken utsträckning arbetar du/dina elever med problemlösning?  
o Hur länge arbetar ni med ett och samma problem? 

• Kan du ge exempel på några problemlösningsuppgifter du använt dig av i din 
undervisning? 

o Hur har ni arbetat med dessa? 
o Vad var syftet att eleverna skulle få utveckla genom detta arbete? 

§ Kunskapskrav, färdigheter, förmågor… 
§ Mål eller medel? 

o Var lösningsmetoden känd för eleverna? Hade ni arbetat med detta 
kunskapsområde tidigare? Långt innan eller precis innan (kanske till och med 
samma lektion)? 

 
 
 


