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Sammanfattning:  

Syftet med denna studie är att undersöka lärares perception av matematisk problemlösning i 

årskurs F-3 samt hur lärare strukturerar upp sin undervisning och på vilket sätt de väljer 

problemlösningsuppgifterna. För att besvara studiens forskningsfrågor utfördes en kvalitativ 

undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare. Resultatet av 

studien påvisar att lärarna strukturerar upp sin undervisning i tre olika faser, dock finns det både 

likheter och olikheter i faserna. Gemensamt för majoriteten av lärarna är att de organiserar så 

att samarbete och kommunikation har ett naturligt inslag i undervisningen, trots att lärarnas 

definition av matematisk problemlösning i vissa avseende avviker från varandra samt 

forskning. Vidare påvisar resultatet att lärarna förespråkar att eleverna använder sig av konkret 

material/ rita som problemlösningsstrategier. Problemlösningsuppgifterna som eleverna arbetar 

med väljs främst ur läroböcker i samband med det matematiska området som är aktuellt, vilket 

kan medföra att problemen övergår till att vara rutinuppgifter.  
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1 INLEDNING 
Att jag väljer att skriva om matematik beror på att jag under mina år i grundskolan hade det 

svårt inom matematikämnet. Dessutom upplevde jag matematikundervisningen som monoton, 

då lektionerna karakteriserades av att läraren hade en kort genomgång och därefter fick vi elever 

arbeta självständigt i våra matematikböcker med att öva på procedurer samt lösa rutinuppgifter. 

Liknande mönster har jag observerat under min verksamhetsförlagda utbildning. Vilket 

resulterade i att eleverna många gånger tappade både motivation och lust att arbeta med 

matematik under lektionens gång. Medan läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018) 

poängterar att undervisningen inom matematiken ska bidra till att eleverna upplever 

matematikämnet som intressant. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar att:  

 
”Genom att arbeta med problem kan eleverna utveckla sin förmåga att tänka såväl kreativt och 

självständigt som logiskt, systematiskt och strukturerat. Utmaningen att lösa problemen kan 

även i sig öka elevers lust att arbeta med matematik och motivera dem att lära sig mer.” 

(Hagland et al., 2005, s.13) 

 

Jag, som snart nybliven lärare, vill att mina framtida elever ska ha en positiv upplevelse av 

matematik. Läroplanen (2018) betonar att eleverna ska få möta en varierad undervisning och 

framhäver även vikten av att eleverna utvecklar en förståelse för sambandet mellan 

matematiken och det verkliga livet. Vidare ska även varje enskild elev kunna använda sig av 

matematiken som ett verktyg i livet för att kunna exempelvis komma fram till lösningar på 

problem av olika slag (Skolverket, 2018). Allt det här medför att jag i hög utsträckning vill 

använda mig av problemlösning i min undervisning. Däremot har jag bara mina egna 

erfarenheter att utgå ifrån, vilket resulterat i att jag är intresserad av att undersöka och skriva 

mitt arbete om hur och varför olika lärare väljer att arbeta med problemlösning i sina klassrum. 

Förhoppningsvis kan studien ge mig inspiration och idéer på hur jag i framtiden kan organisera 

min matematikundervisning för att inspirera och gynna mina framtida elevers 

matematikinlärning. 

 

1.1 Bakgrund 

Internationella kunskapsundersökningar konstaterar att svenska elever under en längre period 

haft svaga resultat inom matematiken. En undersökning utförd av Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 tyder på att en positiv förbättring av svenska 

elevers matematikresultat har skett. Vid en jämförelse med andra EU- och OECD-länder 

befinner sig dock svenska elever ännu under det beräknade medelvärdet (Skolverket, 2016a, 

2016b).  

Skolinspektionens rapport (2009) indikerar att matematiklektionerna i skolor runt om i Sverige 

utmärks av att eleverna i hög utsträckning arbetar enskilt under tystnad i sina läroböcker 

(Skolinspektionen, 2009). I läroböckerna får eleverna främst arbeta med rutinuppgifter som 

syftar på att de ska öva och befästa grundläggande matematikkunskaper. I läroböckerna brukar 

det också finnas med ett avsnitt med problemlösningsuppgifter, dock är det vanligt 

förekommande att elever får hoppa över dessa (Liljekvist, 2014). Att enbart arbeta med 

uppgifter som kan lösas på rutin medför att elever kan hämmas i att förbättra sin förmåga att 

lösa matematiska problem samt använda logiska resonemang (Skolinspektionen, 2009). För att 

elever bland annat ska kunna utveckla sin problemlösningskompetens krävs en undervisning 
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med variation i både arbetssätt och arbetsform (Skolinspektionen, 2009). Vidare uttrycker sig 

Skolinspektionen (2009) på följde vis angående matematikämnet: 

”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller 

alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar.” 
                                                                                                 (Skolinspektionen, 2009, s.16)                                                                                                                                                     

Vidare poängterar andra studier att elever är i behov av att mötas av en konstruktivistisk 

undervisning (Håkansson & Sundberg, 2012). Den här undervisningsmodellen präglas av en så 

kallad higher-order-thinking- typ, där bland annat problemlösning är kännetecknande inslag. 

Genom en sådan undervisning får eleverna möjligheten att utveckla sin sociala kompetens, 

kunskaper i flera olika ämnen samt kunskaper som de behöver erhålla i sitt vardagliga liv 

(Håkansson & Sundberg, 2012).  

 

 

1.1.1 Problemlösning i grundskolans styrdokument 

I läroplanen för grundskolan har problemlösning en betydande roll i både matematikens 

övergripande syfte men även centrala innehåll. För samtliga årskurser betonar skolverket 

(2018) att:  

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

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

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

matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 

uttrycksformer.” (Skolverket, 2018, s. 54) 

Redan vid slutet av årskurs tre förväntas eleverna enligt kunskapskraven kunna lösa elevnära 

och enkla problemlösningsuppgifter. Eleverna ska även ha utvecklat sin förmåga att använda 

sig av olika strategier samt kunna redogöra för sin tankeprocess med stöd av bland annat bilder, 

symboler samt konkret material. Sammanfattningsvis framgår det i läroplanen för grundskolan 

(2018) att matematiken ska uppfattas som en skapande, problemlösande, resonerande och 

kommunikativ verksamhet. Anledningen är att eleverna behöver utveckla sina kunskaper och 

förmågor i matematik för att kunna delta i dagens komplexa samhälle, lösa problem samt fatta 

hållbara beslut under livets gång (Skolverket, 2018). 

2 Litteraturgenomgång 

2.1 Begreppet problemlösning ur ett internationellt och nationellt perspektiv  

Enligt Schoenfeld (1985) är det relationen mellan en elev och en uppgift som avgör om 

uppgiften kommer att kategoriseras som en problemuppgift eller inte. Han menar följaktligen 

att en uppgift är ett problem när en elev inte vet vilken metod han/hon ska tillämpa för att lösa 

uppgiften. Om en elev däremot på förhand vet hur den ska gå tillväga kategoriseras uppgiften 

som en rutinuppgift (Schoenfeld, 1985). 

Polya (1957) förklarar att matematisk problemlösning sker genom fyra olika faser. Faserna 

beskrivs på följande vis: 



 

 

3 

• Förstå problemet - i denna fas måste individen reflektera över vad som efterfrågas, 

vilken information som redan finns och om det är tillfredsställande för att nå en 

lösning på det matematiska problemet.  

• Framställa en plan - i denna fas måste individen fundera över om han/hon kommit i 

kontakt med problemet tidigare, stött på ett liknande problem i en annan form eller om 

det går att omformulera problemet.  

• Verkställa planen - i denna fas använder sig individen av ett tänkbart 

tillvägagångssätt för att lösa problemet och utför sedan en stegvis granskning av den 

genomförda beräkningen.  

• Analysera resultatet- i den avslutande fasen utvärderar individen om lösningen är 

godtagbar, rimlig och om det går att använda sig av samma teknik eller resultat för att 

lösa likartade problem.  

Ahlberg (1992) har en likartad definition som Schoenfeld (1985) angående matematisk 

problemlösning och uttrycker sig på följande vis: 

”Vid problemlösning i aritmetik förhåller det sig emellertid på det sättet att de uppgifter som 

fodrar stor ansträngning av några elever mycket väl kan vara rutinuppgifter eller minneskunskap 

för andra, och den uppgift som är ett mycket besvärligt problem för en elev i dag inte behöver 

vara det imorgon. Således är det relationen mellan individen och uppgiften som avgör om 

uppgiften är ett problem.” (Ahlberg, 1992, s.8) 

Taflin (2007) utgår från Lesters förklaring av begreppet problemlösning vilket går ut på att en 

individ strävar efter, vill och även anstränger sig för att nå en godtagbar lösning på ett 

matematiskt problem. Vidare förklarar Taflin (2007) att det är en fördel om elever har 

kunskaper inom matematikämnet samt egna idéer på hur ett problem kan lösas. 

 

Sammanfattningsvis har Lester (1996) i sin studie av litteratur från annan forskning kommit 

fram till att det krävs både tid och övning för att elever ska utveckla sin förmåga att lösa 

matematiska problem. Att kontinuerligt tillförse eleverna med en undervisning i 

problemlösning kan gynna majoriteten av eleverna. En viktig förutsättning för att 

undervisningen ska ge goda effekter är dock att eleverna är övertygade om läraren betraktar 

problemlösning som värdefullt (Lester, 1996). 

 

2.2. Val av matematiska problem och dess betydelse för elevernas utveckling 

Vid valet av uppgifter är det essentiellt att läraren reflekterar över olika matematiska problem 

samt erbjuder eleverna en variation av olika problemtyper i undervisningen (Ahlström, Bergius, 

Emanuelsson, Emanuelsson, Holmquist, Rystedt & Wallby, 1996). Dessa problemtyper kan ta 

utgångspunkt i andra ämnen, elevernas närmiljö, olika matematiska områden samt vardags- 

eller samhällsrelaterade problem. Eleverna bör även få möta problemen på olika sätt exempelvis 

verbalt eller i textform. Vidare är det viktigt att eleverna också får arbeta med problemtyper 

som inte har en lösning eller innehåller flera potentiella lösningar (Ahlström et al., 1996).  

Olsson (2000) menar att uppgifter med flera möjliga lösningar, så kallade öppna 

problemlösningsuppgifter kan ge eleverna goda möjligheter att jämföra sina svar med varandra 

och på så vis upptäcka att det finns andra sätt att tänka på. Ahlström et al. (1996) menar att 

arbetet med problemlösning kan bidra till att eleverna även utvecklar sin analysförmåga samt 

sin egna tankeprocess.  Ahlström et al. (1996) poängterar dock att det kan vara nödvändigt att 
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läraren behöver modifiera matematiska problemlösningsuppgifter, så att elever med olika 

förutsättningar och erfarenheter kan få möjlighet att förstå innehållet samt engagera sig i arbetet. 

Resultatet av Cotič och Zuljans (2009) undersökning indikerar att eleverna som arbetade med 

olika typer av problem utan att på förhand få givna instruktioner utvecklade sin förmåga att lösa 

svårare problem. Cotič och Zuljan (2009) menar att problemen som eleverna arbetar med bör 

utformas så att de kan lösas på olika sätt med flera potentiella lösningar. Vidare menar de att 

det kan medföra att eleverna utvecklar förståelsen att matematiken kan tillämpas på vardagliga 

problem (Cotič & Zuljan, 2009). 

Polya (1957) förklarar att läraren kan utmana sina elever och deras nyfikenhet med 

problemlösningsuppgifter. Uppgifterna bör vara anpassade i relation till elevernas 

kunskapsnivåer och arbetet med dessa kan i sin tur bidra till att eleverna utvecklar ett 

självständigt tänkande samt intresse för matematikämnet. Ahlberg (1992) poängterar i sin 

studie att eleverna måste vara intresserade och motiverade för att arbetet med problemlösning 

ska ge goda effekter. Om eleverna emellertid upplever att uppgifterna är för svåra kan det 

medföra att eleverna ger upp i sina försök med att lösa problem. Vilket kan resultera i att 

eleverna får uppfattningen att de inte erhåller kunskaper som krävs för att kunna lösa ett 

matematiskt problem. Det kan i sin tur påverka elevernas självförtroende inom matematiken 

negativt. Om eleverna däremot får uppleva att de klarar av och lyckas i sina försök med att lösa 

en problemuppgift stärks elevernas självförtroende samt målinriktning (Ahlberg, 1992). 

Resultatet av Özsoy, Kuruyer och Çakiroglus (2015) forskning pekar på att de elever som är 

svagare i sin läsning har svårare att lösa textuella matematiska problem. Olsson (2000) menar 

att elevers läsnivå inte böra utgöra ett hinder i arbetet med problemlösning. Hon menar 

följaktligen att textuella problem i samband med matematiken istället kan bidra till god 

möjlighet till en läs- och skrivinlärning samt utveckling av läsförståelse hos eleverna (Olsson, 

2000). 

Taflin (2007) förespråkar att lärare ska arbeta med rika problem i sin undervisning. Hon menar 

att dessa kan ge upphov till att elever utvecklar sina kunskaper på en djupare nivå. Ett rikt 

problem definieras utifrån följande krav: 

1. Problemet ska introducera 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.        

                                                                                                     (Taflin, 2007, s. 22) 

2.2.1 Problemlösningsuppgifter i läroböcker 
 

Holgersson (2014) förklarar att elever är vana vid och kan känna sig tryggare med att arbeta 

med slutna uppgifter, eftersom det enbart finns en korrekt lösning. Holgersson (2014) menar 

att sådana uppgifter är vanligt förekommande i läroböcker. I läroböckerna är det även vanligt 

att elever möter matematiska problemen som varken innehåller mer eller mindre information 

för att kunna komma fram till en lösning (Johansson, 2011). Smith och Stein (2014) menar att 

läroböcker främst erbjuder eleverna ”problem” som kan lösas på rutin, vilket de menar 
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reducerar möjligheterna för stimulerande diskussioner under matematiklektionerna. Även 

Marchis (2012) påpekar i sin studie, som är utförd i Rumänien, att de flesta problemen i 

läroböcker främst kan lösas på rutin. Endast en liten andel var problem som kunde lösas med 

fler steg, men även dessa hade brister i att kunna utmana eleverna tillräckligt (Marchis, 2012). 

 

2.3 Problemlösning med undervisningsformerna om, för och genom 

 

Undervisningen i problemlösning kan se ut på följande vis: om, för och genom. När eleverna 

på egen hand får fundera och arbeta utifrån givna strategier är det om-problemlösning som 

undervisningen karakteriseras av (Hansson, 2015). Den här undervisningsformen kan hindra 

eleverna i att självständigt skapa och komma med egna idéer. Orsaken är att eleverna bland 

annat redan har en given struktur att gå efter (Hansson, 2015). När syftet är att undervisa för-

problemlösning präglas lektionerna av att läraren istället förklarar begrepp som eleverna sedan 

får öva på i tillämpningsuppgifter. Den bakomliggande tanken är att eleverna ska bli redo för 

att kunna bemöta och lösa problem som kan förekomma i olika kontexter. Hansson (2015) 

menar att en sådan undervisningsform begränsar eleverna i att utveckla sin förmåga att lösa 

problem samt utveckla sitt självförtroende inom matematiken. Vidare förklarar Hansson (2015) 

att undervisningen genom-problemlösning istället ger eleverna möjligheten att fördjupa 

grundläggande ämneskunskaper inom matematiken samtidigt som de får chansen att utveckla 

nya färdigheter. Att bedriva undervisning genom-problemlösning ställer emellertid stora krav 

på lärarens ämnesdidaktiska kunskaper samt lärarens förmåga att planera och välja uppgifter 

som utmanar varje elev (Hansson, 2015). 

 

2.3.1 Läraren och olika problemlösningsstrategier  

 
Lester (1996) menar att elever kan uppleva problemlösning i matematiken som besvärlig, vilket 

många gånger kan bero på att elever enbart undervisas i en problemlösningsstrategi. Det kan 

således medföra svårigheter för eleverna att arbeta med olika matematiska problem. Lester 

(1996) betonar att läraren bör undervisa eleverna i flera olika strategier och menar att följande 

strategier bör ha ett naturligt inslag i matematikundervisningen: 

• välj en eller flera operationer att arbeta med  

• rita en bild  

• gör en lista  

• skriv upp en ekvation  

• dramatisera situationen  

• gör en tabell eller ett diagram  
• gissa och pröva 

• arbeta baklänges 

• lös ett enklare problem 

• använd laborativa material eller modeller (Lester, 1996, s. 88). 

Genom att använda laborativt material kan eleverna få möjligheten att uppleva matematiken 

genom flera olika sinnen, vilket kan vara en fördel vid problemlösning. Dessutom kan konkret 

material bidra till att matematiken blir mindre abstrakt för eleverna (Rystedt & Trygg, 2005). 

Ahlberg (1995) förklarar att genom att rita under problemlösningsprocessen kan eleverna 

visualisera problemet. Det kan medföra att eleverna får se problemet ur andra synvinklar samt 

utveckla sin förståelse för de matematiska problemets innehåll (Ahlberg, 1995). Taflin (2007) 

betonar att det även är viktigt att eleverna själva får komma med idéer på hur de ska gå tillväga 
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för att lösa ett matematiskt problem. Hon förklarar vidare att en metod kan fungera bra för en 

elev men ha motsatt effekt på en annan elev (Taflin, 2007). 

Sulaks (2010) studie indikerar att eleverna blev mer kompetenta att använda sig av olika 

strategier vid problemlösning efter att de fått undervisning i samt arbetat med dessa. Sulak 

(2010) drar därmed slutsatsen att undervisa i och arbeta med olika strategier är effektivt, men 

att det krävs både tid och övning för att eleverna ska kunna förstå och tillämpa olika 

problemlösningsstrategier framgångsrikt. Vidare har Håkansson och Sundberg (2012) gjort en 

sammanställning av flera olika studier som påvisar att alla elever kan lära sig och använda olika 

strategier inom problemlösning. För att effekterna ska vara goda och gälla på lång sikt behövs 

däremot handledning av läraren samt möjligheten för eleven att på egen hand använda sig av 

strategierna som lärs ut i samband med undervisningen (Håkansson & Sundberg, 2012). 

 

2.3.3 Organisation av undervisningen  
 

Förutom valet av problemlösningsuppgifter har läraren en central roll i att organisera 

undervisningen så att arbetet med problemlösning ska gynna eleverna och deras 

kunskapsutveckling (Hagland et al., 2005). Vidare förespråkar Hagland et al. (2005) att 

undervisningen bör delas upp på följande vis:  

 

1. Problemet presenteras. 

2. Eleverna får arbeta individuellt/tillsammans i grupp eller par. 

3. Avslutningsvis sker presentation av elevernas lösningsförslag samt diskussion i helklass. 

 

Uppgiften bör presenteras tydligt så att alla elever får möjlighet att förstå det matematiska 

problemet. Det kan exempelvis ske genom att läraren muntligt framställer problemet, skriver 

upp det på tavlan eller låter eleverna läsa problemet och sedan återberätta det. Efter 

introduktionen av problemet menar Hagland et al. (2005) att det kan vara bra att eleverna 

individuellt får reflektera över problemet innan de börjar arbeta i smågrupper/par. Anledningen 

är att varje elev ska få möjligheten att känna sig delaktiga och komma med egna förslag och 

idéer på hur ett problem kan lösas. Utan det här steget finns en risk att en del elever förblir 

passiva medan andra tar över och genererar lösningar åt hela gruppen (Hagland et al., 2005). 

Avslutningsvis menar Hagland et al. (2005) att en helklassdiskussion bör ske där olika 

lösningsförslag presenteras och utvärderas. 

 

Smith och Stein (2014) menar att det är viktigt att läraren planerar undervisningen i förväg samt 

sätter upp tydliga mål för vad eleverna ska lära sig. De menar att läraren på ett ungefär bör veta 

vilka strategier eleverna kommer att tillämpa och under lektionens gång observera hur eleverna 

arbetar med det matematiska problemet. Läraren bör sedan välja ut samt ordna olika 

lösningsförslag som ska redovisas och diskuteras. Dessa lösningförslag bör bygga på varandra 

så att eleverna utvecklar förståelse samt idéer kring de olika lösningsförslagen. Slutligen är det 

lärarens roll att stödja eleverna i att sammanfatta och sammanbinda olika strategier så att 

eleverna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom matematiken (Smith & Stein, 2014). 

 

2.3.4 Språk, interaktion och kommunikation inom problemlösning 
 

Ahlberg (1995) belyser vikten av att eleverna ska få arbeta i grupp och lösa matematiska 

problem tillsammans. Hon menar att grupparbeten medför att eleverna måste komma med idéer 

samt förklara sina resonemang så att resterande kamrater förstår. Det här kan i sin tur bidra till 
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att eleverna blir medvetna om sitt eget tänkande. Vidare får eleverna i grupparbeten även 

möjligheten att höra andras lösningsförslag, inhämta nya idéer samt utveckla sina egna. Ahlberg 

(1995) menar dessutom att grupparbeten ger läraren ett rikt tillfälle att ta del av elevernas 

resonemang. Avslutningsvis menar Ahlberg (1995) dock att lärarens engagemang samt stöd är 

grundläggande för att samtalen i grupparbeten ska gynna elevernas utveckling.  

 

Hagland et al. (2005) menar att elevers samspel med sina kamrater har en central roll för 

elevernas kunskapsutveckling. Genom diskussioner om lösning av problem och utvärdering av 

varandras lösningar och förklaringar får eleverna möjligheten att fördjupa sina kunskaper. De 

menar följaktligen att det är enklare för elever att ifrågasätta och utvärdera klasskamraternas 

förklaringar och lösningar än pedagogens. Vidare belyser Hagland et al. (2005) att eleverna kan 

kommunicera med varandra på ett annat sätt då de har ett gemensamt språk och befinner sig 

närmare varandra kunskapsmässigt. Trots det har läraren en stor betydelse för elevernas 

byggande och inhämtning av kunskap. Lärarens frågor under problemlösningsprocessen samt 

vägledning kan ge upphov till att elevernas sätt att tänka expanderas och fördjupas, vilket kan 

ge goda effekter på elevernas lärande (Hagland et al., 2005). 

Davenport och Howe (1999) utförde en studie i syfte att undersöka om det fanns skillnader i 

elevers resultat inom problemlösning om eleverna arbetade kooperativt. Eleverna i studien var 

tio år gamla och delades in smågrupper med en blandning av kön och olika matematiska 

förmågor. Eleverna fick arbeta tillsammans och varje grupp fick lösa olika problem. Därefter 

fick eleverna arbeta i par och ”undervisa" sina problem till en kamrat från en annan grupp. 

Resultatet från studien visar att eleverna förbättrade sin strategiska förståelse genom att lyssna 

på kamrater i arbetet med matematisk problemlösning. Dessutom påvisar resultatet att elever 

oavsett kön och matematisk förmåga gynnas av att samarbeta och arbeta i grupp (Davenport & 

Howe, 1999).   

Mercer och Sams (2006) studie påvisar att implementering av kommunikation i 

matematikundervisningen med problemlösning är ett effektivt redskap. Genom att eleverna får 

tala och resonera tillsammans med andra elever och lärare bidrar det till utveckling av elevernas 

enskilda lärande och reflektioner. Läraren har här en betydelsefull roll.  Genom att läraren 

förbättrar kvalitén på elevernas språkbruk och uppmuntrar eleverna till att använda sig av 

språket påvisar studien att det har en god inverkan på elevernas inlärning samt begreppsmässiga 

förståelse inom matematikämnet (Mercer & Sams, 2006). 

3 Teoretiska ramverk 
Jag kommer att använda mig av både det sociokulturella perspektivet samt pragmatismen vid 

analys av studiens data. 

3.1 Sociokulturella perspektivet 

 

Den sociokulturella traditionen växte fram ur Lev Vygotskij syn på lärande och språk. Enligt 

det sociokulturella perspektivet är språket en grundpelare i människors liv (Säljö, 2014). Ett 

vanligt förekommande nyckelbegrepp inom det sociokulturella perspektivet är således 

begreppet mediering. Vilket innebär att människor använder sig av mediering som ett verktyg 

för att förstå sin omgivning och vara aktiva i världen. Mediering omfattar både språkliga och 

materiella (fysiska) redskap som i sin tur benämns gemensamt som kulturella redskap (Säljö, 

2014). Det innebär att människan använder sig av språk i samband med till exempel olika tecken 

och symboler (bokstäver, siffror och begrepp) för att kommunicera och tänka, men kan även 

utföra fysiska handlingar som kan vara förbundna till språket till exempel att skriva. Den 
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kunskapen som människan inhämtar grundar sig främst på kulturella aspekter som exempelvis 

att räkna, skriva och läsa (Säljö, 2014). Därmed har människan genom språket tillsammans med 

sina medmänniskor etablerat en gemensam syn på vad som anses vara kunskap. Vilket 

resulterar i att människor föds och växer upp i en viss kultur/samhälle och tar sig sedan an dess 

sätt att se på världen (Säljö, 2014). Det här beskrev Vygotskij mer ingående med en triangel 

som han skapat för att påvisa hur mediering och tänkande fungerar:   

 

                            

Figur 1 (Vygotskijs triangel Inspirerad av Säljö, 2014 s. 299) 

I modellen förklaras det att individen inte omedelbart reagerar på signaler från yttre stimuli, 

utan tar stöd och tänker via kulturella/medierade redskap för att förstå omvärlden som i sin tur 

leder till respons (Säljö, 2014). Vidare förklarade Vygotskij att genom människors användning 

av språk och samspel med andra får de möjligheten att tillägna sig olika kunskaper, utvecklas i 

sitt lärande samt fördjupa sina tankar. Vygotskij menade att speciellt det verbala språket kan 

medföra att människor kan utveckla högre kognitiva funktioner som till exempel att minnas och 

tänka på en mer komplex nivå (Säljö, 2014). 

 

Vygotskij menade att barn i första hand inhämtar kunskaper som anknyter till deras vardag, 

exempelvis i samspelet med familj och andra i sin omgivning (Säljö, 2014). Under den här 

perioden lär sig barnet till exempel att cykla, rita samt ett enkelt språk med vardagliga begrepp. 

För att barnet sedan ska få möjlighet att lära sig vetenskapliga begrepp (addition, subtraktion, 

hypotenusa) och utvecklas på en högre nivå är skolan och läraren mycket betydelsefulla 

komponenter (Säljö, 2014). Det är genom bland annat undervisningen och med stöd av läraren 

som eleven inhämtar vetenskaplig kunskap och stiftar en djupare förståelse för världen som 

befinner sig bortom den egna erfarenheten och redan erhållna kunskapen (Säljö, 2014). Vidare 

betonade Vygotskij att lärande är en kontinuerlig process och påvisade vikten av ”den närmaste 

proximala utvecklingszonen” som innebär att en elev genom interaktion och med hjälp av 

läraren eller en mer kunnig kamrat kan utvecklas utöver den nivå eleven redan befinner sig på 

(Säljö, 2014). Det här innebär således inte att den mer kunnige ska göra arbetet åt 

eleven/kamraten utan ge värdefullt stöd och information som leder eleven/kamraten vidare för 

att kunna lösa problemet. Vilket i sin tur kan bidra till att eleven på egen hand vid ett annat 

tillfälle kan klara av att behärska och lösa problemet (Säljö, 2014). 

3.2 Pragmatismen 

 

Pragmatismen härstammar från USA och bygger till en stor del på filosofen och pedagogen 

John Deweys (1859–1952) perspektiv på inlärning och kunskap (Säljö, 2014). Vad som avses 

vara kunskap inom denna tradition är således något som människan kan ha stor nytta av och 

användning av för att hantera och lösa problem samt situationer som kan uppstå i livet. En 

grundläggande uppfattning inom pragmatismen är att kunskap ska vara sammankopplat till 

Medierande redskap/ 

kulturella redskap

Respons Stimuli 
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människors vardag för att den ska betraktas som värdefull (Säljö, 2014). Dewey var noga med 

att poängtera att kunskap i människors liv omfattar både teori och praktik och förklarade att 

dessa komponenter fungerar som komplement till varandra. Dagligen utför människor praktiska 

handlingar (exempelvis att snickra) som ofta kräver teoretiska reflektioner för att utförande ska 

kunna ske och fungera korrekt (Säljö, 2014).   

 

Inom pragmatismen anses barnet först genomgå en primär socialisation och under den här 

perioden inhämtar barnet kunskaper i samspel med familj och kamrater i sin omgivning. Sedan 

övergår barnet till den sekundära socialisationen som innebär att barnet börjar gå i skolan för 

få möjlighet att inhämta kunskaper som de vanligtvis inte bemöter i sin vardag (Säljö, 2014). 

Undervisningen ska i sin tur bygga vidare på elevernas kunskaper och tidigare erfarenheter samt 

bidra till att eleverna successivt inhämtar en djupare förståelse och kunskap för omgivningen 

och världen. Därmed är det lärarens uppgift att organisera undervisningen så att eleverna får 

goda förutsättningar till det. Dewey riktade däremot kritik till skolans traditionella sätt att 

undervisa eleverna på och menade att den kunskap som elever möter i skolan minskar 

möjligheten för utveckling av kunskaper relaterade till elevernas vardag och samhället (Säljö, 

2014). I många avseenden menade Dewey att eleverna förblir passiva åskådare för lärarens 

förmedlingspedagogik och att fokus då läggs på produkten istället för processen. Vilket bidrar 

till att eleverna memorerar fakta utan djupare förståelse, som i sin tur hämmar elevernas 

möjlighet att ta sig an och förstå den verkliga innebörden av kunskapen och sätta in den i ett 

meningsfullt sammanhang (Säljö, 2014). 

 

Dewey menade att betydelsefullt och givande lärande sker genom språket. Kunskap ansågs 

växa via sociala sammanhang och kommunikation mellan lärare och elev, men också mellan 

eleverna sinsemellan (Säljö, 2014). Han förklarade att språket är ett redskap som ger människan 

förutsättningarna till att ytterligare utveckla sin förståelse för världen för att sedan kunna 

analysera den. Dewey menade dock att den kunskapen som eleverna möter måste ha en djup 

inverkan på eleverna för att den ska bli värdefull. Enligt Dewey krävdes meningsfulla aktiviteter 

i undervisningen samt möjlighet för samarbete och problemlösning för att effektivt lärande ska 

ske (Phillips & Soltis, 2014). Han förespråkade även för en undervisning med ”learning by 

doing”. Vilket innebär att teori och praktik ska ha naturligt inslag i undervisningen, som i sin 

tur anses göra det möjligt för en elevcentrerad och anpassbar undervisning utefter elevernas 

olika förutsättningar (Säljö, 2014).   

 

4. Syfte och frågeställningar  
 

I det här arbetet är huvudsyftet att ta reda på hur och varför lärare arbetar med problemlösning 

i sin undervisning. Samtidigt vill jag ta reda på hur lärarna anser att det gynnar elevernas 

utveckling samt väcker elevernas intresse inom matematikämnet. I denna undersökning vill 

jag få svar på följande frågeställningar: 

 

Q1. Vilken uppfattning har lärare om problemlösning i årskurs F–3? 

  

Q2. Hur arbetar lärare med problemlösning i sin undervisning? 

     a, Hur strukturerar lärarna upp sin undervisning med inslag av problemlösning? 

     b, På vilket sätt väljer lärarna problemlösningsuppgifter? 
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5 METOD 
I det här avsnittet kommer urval, forskningsetiska aspekter samt avgränsningar av studien att 

lyftas fram följt av en tydlig beskrivning av hur data analyserats. Vidare har insamling av data 

för denna studie skett i form av kvalitativa intervjuer. Johansson och Svedner (2010) menar att 

intervjuer som datainsamlingsmetod kan ge upphov till att intresseväckande och mer 

djupgående information samlas in. Det här kan i sin tur resultera i att blivande lärare inhämtar 

värdefull information som de sedan kan använda sig av i det kommande arbetslivet (Johansson 

& Svedner, 2010). 

 

5.1 Urval 

För att kunna besvara studiens frågeställningar samt syfte var målet att intervjua verksamma 

och behöriga lärare inom matematik med inriktning mot årskurserna F–3. Därmed kontaktades 

i första hand olika rektorer inom en kommun via telefon för att få hjälp med att hitta relevanta 

lärare till studien. Rektorerna var positivt inställda till studien och varje rektor bad under 

samtalet att få ta del av ett informationsbrev för mer djupgående information. Efter samtalet 

skickades då ett informationsbrev (se bilaga 1) till respektive rektor via mejl som sedan 

vidarebefordrade brevet till verksamma lärare inom grundskolans yngre åldrar. En av rektorerna 

uppgav även mejladresser till lärare på en skola, som i sin tur kontaktades personligen via mejl. 

Då svar uteblev från samtliga skolor och lärare blev följande steg att ta kontakt med lärare via 

det personliga kontaktnätet. Därmed skedde ett så kallat bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär enligt Bryman (2011) att undersökningen baseras på tillgängliga 

deltagare. Dessa deltagare tillfrågades om eventuell medverkan, antingen via telefon eller mejl, 

och fick även ett informationsbrev. De lärare som tackade ja till medverkan var alla utbildade 

grundskollärare och presenteras mer utförligt i följande tabell: 

 

 
Tabell 1:Deltagande lärare i denna studie 

Lärare  Antal 

verksamma år 

Årskurs  Skola Utbildning  

A 19 år      2   Skola 1 Förskollärare i grunden, men har 

sedan genomfört förkortad 

lärarutbildning som kommunen 

erbjöd. 

 

B 40 år      3   Skola 1 Lärarhögskolan med inriktning mot 

lågstadiet. 

C 2 ½ år        1   Skola 2 Grundskollärare F-3. 

D Ca 2 år        2   Skola 3 Grundskollärare F-3. 

E  20 år        2   Skola 3 Grundskollärare 1–7 med inriktning 

mot svenska och SO. 
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5.2 Forskningsetiska principer  

I denna forskning har lärare fått ta del av ett informationsbrev innan de beslutade sig för att 

medverka. Informationsbrevet innehöll följande principer som Vetenskapsrådet (2002) menar 

är viktiga att deltagarna får ta del av: 

1. Informationskrav: Personen tillförses med tydlig information om syftet med studien och 

hur den ska gå till. Det bör även framgå att medverkan är helt frivillig och att personen alltid 

har rätt att avstå eller avbryta sin medverkan.  

2. Samtyckeskravet: Personen bestämmer själv över sin medverkan i studien.  

3. Konfidentialitetskravet: Personen garanterats fullständig anonymitet samt att obehöriga ej 

kan ta del av respektive medverkandes personuppgifter. 

4. Nyttjandekravet: Personen informeras om att insamlad information enbart får och 

kommer används i ett forskningssyfte och inget annat ändamål.   

Informationsbrevet med forskningsetiska principerna skickades i god tid antingen via e-post 

eller sms till respektive lärare. Vidare tilldelades också deltagarna informationsbrevet i 

pappersform innan intervjun började. Deltagarna upplystes även vart arbetet kommer att finnas 

tillgängligt när det är avslutat och klart. För att säkra deltagarnas anonymitet har dessutom 

namn, plats samt kommun exkluderats i denna studie, därmed benämns lärarna istället som A, 

B, C, D, E och skolorna som 1, 2, 3.   

5.3 Datainsamlingsmetoder 

I denna studie har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade intervjuer för att 

samla in data. Semistrukturerade intervjuer innebär att en intervjuguide (se bilaga 2) framställs 

i förväg men att den är mer flexibel i sin karaktär (Bryman, 2011). Vilket medför att frågorna 

inte behöver ställas i exakt ordning och kan i sin tur anpassas utefter vad intervjupersonen 

svarar. Vidare kan även följdfrågor som relaterar till ämnet eller följer upp något intressant som 

deltagaren berättar om under intervjun ställas, även om de faller utanför intervjuguiden 

(Bryman, 2011). Målet med en kvalitativ intervju är således att deltagaren ska få möjlighet att 

berätta så mycket som möjligt utifrån sin ståndpunkt (Johansson & Svedner, 2010).  

5.4 Procedur 

I första hand läste jag litteratur samt vetenskaplig forskning inom matematisk 

problemlösning. Det underlättade i sin tur formuleringen av frågorna till intervjuguiden. När 

intervjuguiden var klar tillfrågades deltagande lärare i denna studie om medverkan via personlig 

kontakt och i samband med det förklarades då syftet med studien samt hur den skulle gå till. 

Därefter bestämdes tid och plats för utförande av samtliga intervjuer och ett informationsbrev 

(se bilaga 1) skickades till varje deltagare för mer ingående information. Intervjuerna utfördes 

enskilt på varje deltagares arbetsplats. Innan intervjun tillfrågades respektive lärare ännu en 

gång om intervjun fick spelas in och informerades då även muntligt att de när som helst kunde 

välja att avbryta sin medverkan. Vilket gjordes i syfte att visa deltagarna respekt och påminna 

dem om de forskningsetiska principerna. Samtliga deltagare godkände att intervjun spelades in 

med stöd av mobiltelefonen och dessa varade i sin tur mellan cirka 20–40 minuter. Trost (2010) 

förklarar att fördelen med att spela in intervjun är att intervjuaren alltid i efterhand kan lyssna 

på intervjun och på så vis minskar möjligheten att värdefull information utlämnas. Samtliga 

inspelningar har sedan transkriberats, men oväsentliga delar och upprepningar har dock 

exkluderats eftersom dessa inte var relevanta för att besvara studiens syfte eller frågeställningar. 
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Vidare har även några av lärarna som intervjuades i efterhand kontaktats för att förtydliga vissa 

delar och på så vis har risken för misstolkning minskat.  

 

5.5 Analysmetoder 

Intervjuerna som utfördes i denna studie har som tidigare nämnts transkriberats och sedan har 

dessa skrivits ut i pappersform för att göra det lättare att överskåda materialet. Därefter lästes 

materialet igenom flera gånger och sedan påbörjades en så kallad kodning. Det innebär att 

exempelvis nyckelord och teman som antyds i materialet letas efter (Bryman, 2011). De 

nyckelord och teman som hittades och var återkommande noterades samt markerades med olika 

färger med hjälp av överstrykningspennor. Därefter gjordes en helhetsanalys och 

sammanställning av intervjuerna för att lyfta det som är väsentligt och relevant för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Därmed har irrelevanta delar exkluderats, vilket Rennstam 

och Wästerfors (2015) menar är vanligt då all materialet inte kan presenteras.  När väsentliga 

temaområden funnits lästes dock materialet åter igenom för att analysera och hitta lämpliga 

citat.  En del av citaten som sedan presenteras under resultatet har omformulerats från talspråk 

till skriftspråk där ord som exempelvis ”eh”, ”aa” har sorterats bort, dock har inte innebörden 

av dessa citat ändrats.  

 

Vidare har lärarnas syn på kommunikation och elevernas användning av språk samt interaktion 

analyserats med stöd av sociokulturella perspektivet och pragmatismen. Dessutom används 

Vygotskijs teori om ”den proximala utvecklingszonen” vid analysen. Även Deweys syn på hur 

elever lär sig genom att samarbeta samt ”learning by doing” kommer att användas för att 

synliggöra hur elever kan inhämta kunskap och utvecklas i samband med problemlösning och 

i samspel med varandra (Säljö, 2014). 

 

6 RESULTAT 

6.1 Q1: Vilken uppfattning har lärare om problemlösning i årskurs F–3? 

Denna fråga besvaras med stöd av tre olika kategorier: Lärarens tolkning och syn på 

matematisk problemlösning, Variation i undervisningen med matematisk problemlösning  

och Matematikens anknytning till verkligheten. 

 

6.1.1 Lärarens tolkning och syn på matematisk problemlösning   
 

För att få en helhetsbild av lärarnas syn på problemlösning inom matematiken ombads lärarna 

under intervjuerna att först berätta vad matematisk problemlösning innebär enligt just dem. 

Samtliga lärare har en likartad tolkning och menar att problemlösning är en uppgift som 

utmanar, kräver eftertanke och är inte lika lätt att lösa som en så kallad ”rutinuppgift” som kan 

lösas med en given metod. Vidare uttrycker sig lärarna på följande vis när de definierar vad 

som kännetecknar ett matematiskt problem: 

 
”Det är att kunna tänka ut och lista ut lösningar där svaren inte står, att man både i text, frågor 

och gåtor ska kunna lista ut olika lösningar.” (Lärare A, 2019) 

”Ja alltså problemlösning för mig det är då om man säger motsatsen till färdighetsträning 4+3 

eller 10–6 eller 5 gånger 3. Utan problemlösning då är det helt enkelt en textuppgift.”  

(Lärare B, 2019) 
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Både lärare A och B associerar såldes problemlösning med en uppgift som innehåller någon typ 

av text som kräver ansträngning av den som ska lösa uppgiften. Lärare C hävdar att det kan 

finnas en skillnad mellan en textuppgift och ett matematiskt problem. Vanligtvis menar hon att 

en uppgift i textform kan vara en typ av problem, men kan också betraktas som en helt vanlig 

uppgift om det enbart krävs att läsa och förstå texten i uppgiften för att kunna komma fram till 

en lösning. 

”Ja men det är såhär inte rutinuppgifter tänker jag, sen tycker jag att det som vårt läromedel kallar 

för problemlösning, det tycker jag ofta är textuppgifter [...]. Jag tänker att ett problem kan man 

lösa på flera olika sätt. ” (Lärare C, 2019) 

Vidare utvecklar lärare C sitt svar: 

”Ja men som den här uppgiften, den går bara att lösa på ett sätt, på en gren sitter det fem fåglar 

och det kommer två fåglar till, hur många fåglar sitter det då på grenen? Ja fem plus två. Det klart 
att man ska förstå att det är addition jag ska använda så det är en typ av problem, men jag tycker 

också att ett problem kan vara typ, i en hage kan man se tio ben, det är hönor och kor i hagen, hur 

många kan det vara av varje djur? För det finns massor med olika lösningar.”  

                                                                                                                            (Lärare C, 2019) 

Även lärare B och D menar att matematisk problemlösning innebär att uppgifterna kan lösas på 

olika sätt. Lärare D förklarar att exempelvis en uppställning inte är ett problem eftersom 

individen kan lära sig hur den ska gå tillväga. Vilket framgår i utsagan nedan: 

”Matematisk problemlösning, då tänker jag mig att det är någonting som man kanske måste tänka i 

flera steg .... En uppställning till exempel det är inte ett problem, då kan man lära sig hur man ska 

räkna. Problem tänker jag mer att det kanske finns flera sätt att lösa det på också.” (Lärare D, 2019) 

 

6.1.2 Variation i undervisningen med matematisk problemlösning 
 

Lärare A, C och E framhåller att problemlösning i matematikundervisningen öppnar upp för en 

varierad undervisning. Lärare E motiverar det här på följande sätt:  

 
”Det är lite variation mot att bara sitta och jobba i böckerna. Sitta och räkna sida upp och sida ner 

det skulle vem som helst bli trött av, bryter man det eller varierar med lite problemlösning, lite 

labbsidor som vi kallar. Även dom här svagare känner att dom hänger med då också. För just det 

här som jag säger att dom får jobba mer praktiskt, man pratar och diskuterar på ett annat sätt, så 

att de här svagare känner också att det är roligt om man nu kan säga så [...].”   

                                                                                                                     (Lärare E, 2019) 

 

Lärare E menar att enbart räkna sida efter sida kan trötta ut eleverna. Vidare förklarar lärare E 

att problemlösning möjliggör för en undervisning med praktiska inslag i samband med 

användning av konkret material. Genom en sådan undervisning menar läraren att hon kan nå ut 

till flera elever och speciellt till de elever som är ”svaga” inom matematiken. Vidare uttrycker 

lärare E att problemlösning i undervisningen kan ge upphov till en annan typ av 

kommunikation. Vilket även lärare B och D uttrycker implicit under intervjuerna.  

 

Lärare C menar att problemlösning i undervisningen medför att eleverna får tänka på ett annat 

sätt samt använda sig av olika strategier som till exempel att rita. Det här framgår i citatet nedan: 

 
”Dom får dels tänka på ett annat sätt och använda andra typer av strategier, att rita och skriva 

ner och kanske ompröva en idé.” (Lärare C, 2019) 
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Även lärare A anser att problemlösning medför att eleverna tänker på ett annat sätt och menar 

att matematiken kan bli roligare för eleverna. Lärare A uttrycker sig på följande vis: 

 
”Fördelarna är att du får tänka på ett annat sätt än när du räknar i en mattebok, det är inte bara att 

flytta siffror [...].” (Lärare A, 2019) 

 

”Just att det blir lite roligare matte för ibland ritas det, ibland kan man plocka med material, så 

det är på lite olika sätt.” (Lärare A, 2019) 

 
 

6.1.3 Förstå matematikens anknytning till verkligheten 
 

Tre (B, C, D) av fem lärare uttrycker att problemlösning kan fungera som en brygga mellan 

matematiken och verkligheten. Lärare C menar att eleverna i samband med matematisk 

problemlösning kan få möjligheter att se matematiken ur ett annat sammanhang. Lärare C 

formulerar sig på följande sätt: 
 

”… Dels så kan dom se matten i ett annat sammanhang och alltså koppla det med typ 

verkligheten [...].” (Lärare C, 2019) 

 

Även lärare D delar likartade tankar som lärare C. Enligt lärare D ska matematisk 

problemlösning leda till att eleverna kan tillämpa matematiken i sin vardag. Därmed menar 

lärare D att problemlösning i undervisningen ska bidra till att eleverna får ett sätt att tänka på 

som de sedan kan ha nytta av när de stöter på ett problem. Utsagorna lyder på följande vis: 

 
”Jag tänker att problemlösning, man räknar matte för att man ska kunna använda det i vardagen, 

alltså problem i vardagen eller att lösa saker. Så det är ändå dit man vill ta eleverna att dom ska 

kunna lösa matematiska problem.” (Lärare D, 2019) 

 

”… Att dom ska kunna tänka när dom stöter på ett problem, till exempel räkna ut någonting att 

dom liksom har fått ett sätt att tänka. Att man hjälper dom hur man ska tänka, hur man kan tänka.”          

                                                                                                                             (Lärare D, 2019) 

 

Lärare B menar att elever med stöd av matematiken ska kunna lösa elevnära problem i sin 

vardag (till exempel när de ska köpa något i affären). Därmed anser lärare B att hennes främsta 

uppgift är ge eleverna en tänkbar strategi för att de ska kunna hantera och lösa problem. Det här 

beskrivs mer ingående i citatet nedan: 
 
”Det är elevnära situationer i deras vardag, att dom ska kunna om de går ner till affären och 

handlar och så har dom tjugo kronor med sig, då ska dom kunna veta om det där kostar trettio 

kronor, ”ja men mina pengar räcker inte”. Det är en sån här elevnära situation i deras vardag. Jag 

måste bygga på läroplanen, att jag ska ge dom en strategi för att dom ska kunna lösa problem 

          i vardagen.” (Lärare B, 2019)  
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6.2 Q2: Hur lärarna arbetar med problemlösning i sin undervisning 

  a, Hur strukturerar lärarna upp sin undervisning med inslag av problemlösning?  

Den här frågan besvaras med hjälp av sex olika kategorier: Problemlösning i klassrummet, 

Genomgång och introduktion av matematiska problem, Samarbete, diskussion och 

kommunikation under problemlösningsprocessen, Visualisering av problem med 

ritningar/konkret material, Redovisning av olika lösningsförslag och Problemlösning i 

lärobok/häfte. 

 

6.2.1 Problemlösning i klassrummet  
 

Under intervjuerna tillfrågades samtliga lärare hur ofta de arbetar med problemlösning i sin 

undervisning. Fyra av fem lärare berättar att de arbetar minst en gång i veckan med matematisk 

problemlösning. Lärare D preciserar inte exakt hur ofta hon arbetar med problemlösning, men 

berättar att det sker minst en gång i månaden i samband med helklass. För lärare C och D är det 

vanligt förekommande att de växlar med att arbeta med problemlösning i helklass och halvklass. 

Lärare D förklarar att eleverna är uppdelade efter kunskapsnivåer när de arbetar i halvklass. 

Vilket lärare D menar är en fördel eftersom hon då kan anpassa undervisningen efter elevernas 

olika förutsättningar och behov. Endast lärare A arbetar enbart i halvklass med problemlösning 

och anledningen till det är att alla elever ska få möjligheten att komma till tals. 

 

6.2.2 Genomgång och introduktion av matematiska problem 
 

Samtliga lärare i studien lyfter vikten av att ha en genomgång och introduktion i samband med 

matematisk problemlösning. Gemensamt för lärarna är att de antingen framför det muntligt eller 

på tavlan. De menar att det är viktigt att alla elever förstår vad problemet handlar om och vad 

de ska göra under lektionen. Nedan följer utsagor kring detta: 

 

”Vi börjar alltid tillsammans och jag läser oftast problemet för dom eller går igenom och tittar på 

problemet, hur det ser ut. Så att dom förstår vad det går ut på eller vad det är dom ska göra [...].” 

(Lärare C, 2019) 

 

”Det är jätteviktigt att ha den här genomgången, för annars sitter det tio stycken där och känner 

sig osäker, men gud, vad ska jag göra nu då?” (Lärare E, 2019) 

 

Lärare E väljer att börja med en exempeluppgift på tavlan. Vidare berättar lärare E att hon 

ibland kan ge exempel på hur eleverna kan lösa det matematiska problemet med konkret 

material, men det är inte alltid hon gör det. Lärare E menar att eleverna många gånger vill härma 

hennes metod, vilket kan medföra att hon blir facit.  Det kan enligt lärare E hämma elevernas 

diskussioner samt möjligheten för dem att tänka självständigt i det fortsatta arbetet. Vilket 

framgår i utsagorna nedan: 

 
”Jag står vid tavlan och berättar, är det material så har jag det framför mig och visar. Jag kan göra 

ett exempel men det är inte alltid jag vill göra det, för visar jag exempel med material så är det 

ofta att dom vill göra som jag gör och jag vill att dom ska tänka själva.” (Lärare E, 2019) 

 

”För då blir jag facit och jag vill ha igång den här diskussionen och det här tänka själv. Det är de 

man vill ha igång med det här mattelabbet eller problemlösning, för det finns olika vägar till 

svaret, det säger jag alltid [...].” (Lärare E, 2019) 
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Lärare A förklarar att hon väljer att gå igenom alla frågor med eleverna för att reda ut oklarheter. 

Därefter berättar lärare A olika steg på hur eleverna kan göra för att lösa problemet med att 

exempelvis rita. Det framgår i citatet nedan: 
 

” [...] Det står oftast text och då läser jag uppgiften en gång och sen får dom läsa själva. Sen går 

jag igenom frågorna, allihopa faktiskt och så berättar jag hur dom kan göra och då berättar jag att 

läsa först och förstå vad dom ska göra, rita och skriva på mattespråk och tänka efter är det här 

rimligt.” (Lärare A, 2019) 

 

Lärare B väljer att efter presentationen av problemet låta eleverna reflektera kring det. Vidare 

menar lärare B att hon måste lägga fokus på att förklara begrepp för eleverna så att de förstår 

oavsett om de talar det svenska språket eller inte. Nedanför presenteras lärarens utsagor: 

 
”Ja, då börjar jag med att ge dom ett problem, ett muntligt problem eller ja det kan också vara 

skrivet på tavlan. Men för det mesta muntligt och så får dom titta på det där och så kan vi diskutera 

och prata tillsammans.” (Lärare B, 2019) 

 
”… Jag kan få en elev som inte har varit hos mig från ettan, utan jag kan få en elev som kommer 

till mig i trean och har inte alla ord på svenska. Det tar lång tid så att de förstår även det här 

skolspråket, inte bara vardagsspråket. Jag menar när dom kommer det blir jättesvårt och just de 

här textuppgifterna att förstå vad menas med hälften, dubbelt eller vad det nu kan vara [...].”   

                                                                                                                         (Lärare B, 2019) 

 
”Det är en svårighet för barnen när dom inte har alla orden. Men det är klart att det är min uppgift 

att jobba med språket och förklara, så det är min utmaning hela tiden.” (Lärare B, 2019) 

 

Även lärare D väljer att presentera ett exempelproblem på tavlan genom att skriva eller rita upp 

det, som eleverna sedan får lösa i helklass. Lärare D menar att det ger henne inblick i hur 

eleverna tänker och vad hon måste förklara extra för eleverna. Det framgår i citatet nedan: 

 
”Att man ritar upp ett problem eller skriver upp ett problem på tavlan, hur ska vi lösa det här? 

Och då är alla svar intressant även dom som är fel kan man också dra nytta av. För dels jag som 

pedagog får en inblick, ”jaha dom tänker så här och dom ser det på det här sättet”, då vet jag också 

vad jag ska lägga fokus någonstans och kanske vad jag ska förklara extra.” (Lärare D, 2019) 

 

6.2.3 Samarbete, diskussion och kommunikation under problemlösningsprocessen 
 

Det finns både likheter och olikheter i hur lärarna väljer att gå vidare med matematisk 

problemlösning i sina klassrum efter introduktionen/ genomgången. Alla lärare i den här studien 

är dock eniga om att kommunikation och interaktion är betydelsefulla beståndsdelar i samband 

med problemlösning. Lärare A låter eleverna arbeta tillsammans i smågrupper/par med 

matematiska problem och menar att fördelen är att eleverna kan hjälpa varandra och att det kan 

bli en ”aha-upplevelse” för eleverna. Vilket lärare A menar kan bidra till att eleverna förstår 

och utvecklar sina egna tankebanor. Även lärare C menar att eleverna kan utbyta tankar och 

idéer samt komma vidare med hjälp av varandra. Dessutom lyfter lärare C att eleverna får ett 

rikt tillfälle att använda det matematiska språket. Nedanstående citat är lärarnas utsagor: 

 
”… Att man hör själv, man får själv sätta ord på hur man har tänkt och ibland blir det en aha-
upplevelse för den du jobbar ihop med och det kan även bli en aha-upplevelse för den som ska 

berätta. För att ibland kan du ha fastnat i ett visst tänk. Men sen att du får berätta och göra ”ja 
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men justa ”, du kan komma på, speciellt när man har kört fast och man inte vet och det är svårt 

[...].” (Lärare A, 2019) 

 

”Jag tycker att det är jätteviktigt att prata matte med någon annan, förstår jag inte helt problemet 

själv eller hur ska jag göra, då är det helt fantastiskt och ha någon annan som man kan diskutera 

saker med eller liksom prata med för att komma vidare.” (Lärare C, 2019) 

 

”Dom får utbyta tankar och idéer och dom får använda språket, alltså mattespråket, sitter man 

själv så använder du inte mattespråket och uttryck och såna grejer. ” (Lärare C, 2019). 

 

Enbart lärare A poängterar att gruppsammansättningen är viktig. Hon menar att stora skillnader 

i elevernas kunskapsnivåer kan medföra att den mer kunnige kamraten tar över 

problemlösningsprocessen. Om elever som har svårigheter inom matematik får arbeta med 

varandra kan det bli tyst istället menar lärare A. Läraren uttrycker sig följande sätt: 
 

”Är det är blandat så att både duktiga och de som har lite svårare i matten, så kan det bli att dom 

här duktigare tar över och är det bara dom som har det lite svårare kan det bli tyst.”  

                                                                                                                          (Lärare A, 2019) 

 

Lärare E är inne på samma spår som lärare A och C och berättar att eleverna får arbeta i 

läroboken och tillsammans i par eller grupp lösa problemet. Lärare E menar att eleverna lär sig 

mycket genom ett sådant arbetssätt. Vilket framgår i citatet nedan: 
 

”Det här att få höra hur andra tänker, för ja eller varje är ju inne på sitt sätt att tänka och så får 

man höra olika och kanske ” ja men jaha, det var jättesmart att tänka så här”, när man diskuterar.” 

(Lärare E, 2019) 

 

Lärare D arbetar med samma lärobok som lärare E, men låter eleverna arbeta individuellt efter 

genomgången och förklarar att eleverna vid behov kan hjälpa varandra. Vidare framhåller lärare 

D att kommunikationen är essentiell eftersom det ger henne möjligheten att stödja eleverna i 

deras tankeprocess. Lärarens utsagor lyder på följande vis: 
 

”Ja dom sitter själv, sen så brukar dom hjälpa varandra. Kan man inte och om jag är upptagen 

med någon annan, istället för att bara sitta så kan ni fråga kompisen bredvid.” (Lärare D, 2019) 

 

”Okej så här långt kunde dom tänka rätt, men härifrån lär jag hjälpa till och pusha dom åt rätt 

håll.” (Lärare D, 2019) 

 

Lärare B menar att hon väljer att diskutera tillsammans med eleverna i helklass eftersom det 

ger henne möjligheten att stödja alla elever och visa dem vägen under 

problemlösningsprocessen.  Vilket lärare B lyfter i följande citat: 

 
”Vi måste prata med varandra. Jag är deras lärare, jag är deras pedagog och jag måste på något 

sätt visa vägen.” (Lärare B, 2019)  

 

6.2.4 Visualisering av problem med ritningar/konkret material 

 
Samtliga lärare berättar att de uppmuntrar eleverna till att rita eller använda sig av konkret 

material som strategier under problemlösningsprocessen.  Lärare A uttrycker att hon förbereder 

konkret material om det behövs så att eleverna vid grupparbeten kan använda sig av dessa. 

Lärare A menar att konkret material stödjer framförallt elever som har svårigheter inom 

matematikämnet. Lärare A uttrycker sig på följande vis: 
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”Presenterar uppgiften och om det behövs material, plocksaker, då kan det vara centimo, 

plastkuber, frukter så har jag förberett så att det finns till varje grupp.” (Lärare A, 2019) 

 

”… Ja då lägger man upp antalet fotbollar och så sparkar man bort ett visst antal, ja då har du 

antalet kvar. Det tycker jag stödjer speciellt dom som har lite svårt för matten, så stödjer det 

speciellt med plockmaterial.” (Lärare A, 2019) 

 

Lärare E är inne på likande spår som läraren ovan och förklarar att hon hämtar in olika sorters 

material till eleverna. Lärare E berättar vidare att det är upp till eleverna att välja material som 

de känner sig bekväma med och vill använda sig av vid problemlösning. Vilket hon uttrycker 

på följande vis: 

 
”Vissa tar fram pennor till exempel, då tar dom sina färgpennor som dom har och lägger upp och 

räknar. Andra har jag hämtat in sån här kulram åt och så finns det så här långa måttband. Men sen 

så har vi pengar eller såna här klossar, så det beror lite på vad det barnet fastnar för och tycker är 

okej att använda.” (Lärare E, 2019). 

 

Lärare D berättar att konkret material kan gynna eleverna i arbetet med olika matematiska 

problem och uttrycker att problemlösning utan material kan bli för abstrakt för eleverna. Vidare 

förklarar hon att eleverna får möjligheten att se förändringarna i sin uträkning på en gång i 

samband med konkret material. Vilket framgår i följande citat: 
 

”Det blir lättare för dom när dom får känna på nånting och när dom har saker framför sig. För det 

kan bli för abstrakt när man bara pratar om det, om dom inte har någonting att ta på. Plus så kan 

dom ändra och se förändringarna direkt än att dom ska tänka hur det ska bli.” (Lärare D, 2019) 

 

Lärare A och B uppmuntrar även eleverna att använda sig av problemlösningsstrategin att rita. 

De menar att det blir visuellt och tydligare för eleverna när de får rita själva. Lärare B uttrycker 

även att eleverna lär sig bäst när de får använda olika sinnen. Gemensamt för lärare A och B är 

att de uttrycker att eleverna ska rita enkelt men att de många gånger vill rita fint, vilket är en 

nackdel då det tar tid av lektionen. Nedan följer lärarnas utsagor: 

 
”Det blir tydligare. Det blir visuellt på ett annat sätt.” (Lärare A, 2019) 

 

”Där är det svårt, en del vill rita fint då. Men du behöver bara streck eller cirklar eller nån prick 

bara. Så att det är väl de som är nackdelen kom jag på nu, att några tycker om att rita och det tar 

sån tid av det här ritandet. Men just problemlösning det ska vara enkelt, kryss och streck bara 

[...].” (Lärare A, 2019) 

 

”… Så många sinnen som möjligt ska du använda när du lär dig någonting. Alltså det är inte bara 

höra, utan också se och göra. Alltså du använder då som jag sa då rita [...].” (Lärare B, 2019) 

 

Även lärare C är inne på samma spår som lärarna ovan och menar att det är viktigt att rita 

tillsammans med eleverna för att de ska förstå vikten av att rita och att det inte går ut på att rita 

perfekt. Lärare C uttrycker sig på följande vis: 
 

”… Alltså då är det jättetydligt att rita. Men det är också sånt som man måste göra tillsammans 

för att dom ska förstå vikten av att kunna göra det och att det inte handlar om att rita en perfekt 

ko, utan det kanske räcker med att rita fyra streck för att det är de som är benen [...].”    

                                                                                                            (Lärare C, 2019) 
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Lärare D uttrycker att eleverna genom att rita kan få se problemet ur en mer konkret synvinkel 

och menar att det eleverna gör med handen kommer de lättare ihåg. Dessutom menar lärare D 

att rita under problemlösningsprocessen underlättar vid uträkningar. Vilket går att utläsa i 

citaten: 

 
”Ja men det blir också lite konkret som att använda material. Plus det här med arbetsminnet, att 

det man gjort med handen det kommer man lättare ihåg.” (Lärare D, 2019) 

 

” [...] För ritar man då vet man hur man ska tänka sen också om det blir för svårt att hålla det i 

huvet.” (Lärare D, 2019) 

 

 

6.2.5 Redovisning av olika lösningsförslag 

 
Samtliga lärare betonar att det är viktigt att eleverna får redovisa sina lösningar på olika 

matematiska problem. De menar att det inte gäller att enbart presentera ett rätt svar, utan att 

eleverna istället måste synliggöra vägen till svaret. Lärare A låter grupperna redovisa sina 

resultat på whiteboardtavlan. Däremot menar lärare A att om eleverna kommit fram till 

lösningen på samma vis så behöver inte alla dessa grupper redovisa samma lösning. Hon tycker 

att det är viktigare att lyfta olika lösningsförslag och jämföra dessa med eleverna för att lyfta 

olikheterna. Vidare menar lärare A att eleverna i samband med det kan få tips på hur de kan 

tänka på ett annat sätt. Vilket framgår i citaten nedan: 

 
”Vi redovisar och tittar tillsammans. Så det hinner bli kanske två, tre eller fyra grupper och jag 

försöker hinna så att alla får berätta och är det någon som har tänkt på ett annat sätt att man 

uppmuntrar de, för har man tänkt lika behöver inte alla komma fram och redovisa. Utan har man 

tänkt på ett annat sätt då jämför man.” (Lärare A, 2019) 

 

”Ja men det är just det här att kunna berätta hur man listar ut saker och att man kan få tips om hur 

man kan tänka på ett annat sätt.” (Lärare A, 2019) 

 

Lärare C poängterar att det är viktigt att gå igenom matematiska problem i helklass med 

eleverna, eftersom de är små och kan behöva hjälp med att formulera muntligt sin tankeprocess 

så att resterande klasskamrater förstår. Hon låter vanligtvis de elever som inte hunnit klart 

redovisa först. Sedan får kamraterna fylla på med förslag. Lärare C berättar det även ger henne 

möjligheten att stödja eleverna i att använda korrekta matematiska begrepp.  
 

”[...] Efter ett tag så återsamlas vi och då löser vi problemet tillsammans, då får olika par berätta 

hur dom har tänkt och ibland brukar jag fråga ”ja men är det några som inte har blivit helt färdiga?” 

och då räcker kanske några upp handen och då brukar dom få börja. För då kan dom börja berätta 

hur dom gjort, ”ja, men är det någon annan som har tänkt lika?” Som kan fylla på …” 

 (Lärare C, 2019) 

 

”[...] Det är också viktigt att man inte bara släpper dom efter att dom har jobbat i par och bara 

konstaterar att ni har gjort rätt, utan jag tycker att det är viktigt att man som lärare löser ihop. För 

att använder dom ordet plus då kan man själv benämna det som addition, så att dom alltid får höra 

de korrekta begreppen eller de begrepp vi vill att dom ska använda.” (Lärare C, 2019) 

 

Lärare D förklarar att eleverna efter individuellt arbete får berätta för en kamrat hur de löst 

problemet, alternativt får alla elever i klassen presentera för varandra hur de gått tillväga. Hon 

menar att eleverna kan komma med förslag som hon inte tänkt på, vilket kan gynna eleverna. 

Det här framgår i följande utsagor:  
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”Ta kompisen som sitter bredvid eller så går vi laget runt.” (Lärare D, 2019) 

 
” [...] Jag tänker på mitt sätt och jag kan ha missat saker. Dom kan komma fram till rätt resultat 

på ett annat sätt och det hjälper också andra elever [...].” (Lärare D, 2019) 

 

Lärare E låter eleverna efter att de arbetat i par/grupp gå vidare till nya grupper och jämföra 

samt redogöra för varandra hur de löst problemet. Därefter får eleverna återgå till att arbeta 

självständigt i läroboken. Det här går att utläsa i följande utsagor: 

 
”Vi jobbar oftast två och två och så sitter vi så här vid ett bord. Så först så gör vi tillsammans och 

så väljer du hur vi ska göra och så ritar jag mitt som är i boken, sen väljer jag en kompis och då 

går man till en annan grupp… så diskuterar man lite [...].”  (Lärare E, 2019) 

 

”[...] För när man är klar med problemlösningen, ja då får man fortsätta och jobba i boken, då 

räknar man vidare. För alla tar olika lång tid på sig, så det är inte så kul att sitta och vänta [...].”         

                                                                                                                          (Lärare E, 2019) 

 

Lärare B väljer att finnas med under hela problemlösningsprocessen och låter sedan en elev 

komma fram och redogöra för sin tankeprocess. Lärare B yttrar sig på följande vis: 
 

”... Dom får titta på det där och så kan vi diskutera och prata tillsammans och sen får någon 

komma fram och antingen rita eller skriva på mattespråket och så tittar vi, kan det stämma? [...].”            

                                                                                                                            (Lärare B, 2019) 

 

6.2.6 Problemlösning i lärobok/häfte  

 
Lärare B, D och E berättar att de även använder sig av eget arbete i lärobok/häfte med 

problemlösning som ett komplement för dem elever som är snabba med att räkna och behöver 

utmanas ytterligare. Lärare B uttrycker sig på följande vis: 

 
”Jag har en kollega hon har gett mina elever ett sånt här häfte med problemlösning [...]. Så då kan 

man ge det här till dom barnen som är väldigt snabba. Alltså att dom kan få extrauppgifter.”     

                                                                                                                              (Lärare B, 2019) 

 

Problemlösningsuppgifter benämns som utmaningar i läroboken som lärare D och E använder 

sig av. Lärare D och E menar att det inte är ett krav på att alla elever behöver göra dessa 

uppgifter eftersom de kan vara för svåra. Det framgår i följande citat: 

 
”Ja men det som är bra är att det finns något som heter utmaningar som alltid är svårare och vissa 

behöver inte göra dom. För att det är för svårt och andra fixar utmaningarna …” (Lärare E, 2019)  

 

Lärare D menar att eleverna arbetar främst individuellt med utmaningarna, men påvisar att det 

även finns möjlighet för grupparbeten om eleverna befinner sig på samma uppgift. Hon menar 

att det möjliggör för eleverna att utbyta tankar på hur ett problem kan lösas. Lärare D berättar 

även att hon kan behöva läsa upp matematiska problem i textform för elever som är svagare i 

sin läsning. Utsagorna presenteras nedan: 
 

”Det är enskilt. Men sen är det också som nu i veckan så har jag haft några som ligger på samma 

uppgift, utmaningsuppgift och då kan det vara tre stycken som är på samma uppgift. Då tar jag 

dom tre, då blir det lite som att dom får höra hur den andra tänker. Så att det finns en möjlighet 

till diskussion i mindre grupper också.” (Lärare D, 2019) 
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”Om man kommer till problemlösningstal när det står i text då är det en nackdel för att då 

handlar det helt plötsligt inte om matte, utan då är det läsning. Jag som känner mina elever, jag 

vet vilken som kanske behöver ha det uppläst för att klara det.” (Lärare D, 2019) 

 

6.3 b, På vilket sätt väljer lärarna problemlösningsuppgifter? 

I denna del motiverar lärarna hur de väljer matematiska problem till sin undervisning. Lärarna 

berättar även vad de anser är viktigt att ha i åtanke vid valet av uppgifterna. För enkelhetens 

skull presenteras det här i två olika kategorier: Matematiska problem i anknytning till 

arbetsområdet samt Utmaning och anpassning av problemlösningsuppgifterna. 

 

6.3.1 Matematiska problem i anknytning till arbetsområdet 
 

Samtliga lärare berättar att de främst väljer problemlösningsuppgifter från läroboken som de 

använder i klassen och då oftast i anslutning till det området som de arbetar med. Det kan även 

förekomma att lärarna väljer att hämta problemlösningsuppgifter ur andra läromedel eftersom 

det ibland kan finnas ett begränsat utbud i just den läroboken som de arbetar med. Det här lyfter 

lärare A och B på följande vis: 
 

”Dels så vet jag vad vi jobbar med vilket område, så att läroboken kan hjälpa mig mycket där 

[...].” (Lärare B, 2019) 

 

Vidare utvecklar lärare B sitt svar: 

 
”Jag gör så här att jag tar olika problem från olika böcker. Så det är inte så säkert att det är Favorit 

matematik som vi använder då jag tycker inte har så mycket problemlösning. Då kompletterar jag 

med att jag plockar från Eldorado och tar lite problemlösning och sen ibland då hittar jag på egna 

problem.” (Lärare B, 2019) 

 

”Det är just det vi jobbar med nu och oftast följer jag det som finns med i läromedlet vi har och 

kan också plocka in från andra gamla läromedel som vi har [...].” (Lärare A, 2019) 

                                                                                                           

Lärare A berättar även att hon tar hjälp av vad elevers resultat på olika matematiktester och 

diagnoser påvisat att de har svårt för. Därefter väljer lärare A problemlösningsuppgifter som 

komplement för det som eleverna måste öva ytterligare på. Vilket framgår i citatet nedan: 

 
”Det är om jag har sett på tester och diagnoser om det är något som är svårt som vi måste jobba 

vidare med speciellt.” (Lärare A, 2019) 

 

Lärare C använder sig utöver läromedel av en lärarhandledning som innehåller en problembank 

med uppgifter. Lärare C menar att dessa uppgifter är mer utmanande och kan hjälpa eleverna 

att öka på eller utvidga det som de fått arbeta med i läroboken. Enligt lärare C finns det en risk 

med att välja ett problem inom det specifika arbetsområdet då eleverna kan vara väl bekanta 

med hur de ska gå tillväga för att lösa problemet, eftersom de arbetat mycket inom det området. 

Lärare C formulerar sig på följande vis: 
 

”… Ja men vi jobbar faktiskt med tiokompisar och talkamrater till talet tio, så då valde jag väl 

den lite i det syftet att öka på det eller utvidga det som vi har gjort i boken. Men sen så väljer jag 

annat också. Det kan vara lite självklart ibland om vi har jobbat med just det här och så väljer man 

ett problem om det också, då kan det vara att det kanske inte är ett problem för att vi har jobbat 

med det så mycket. Så lite andra typer av problem väljer jag också.” (Lärare C, 2019) 
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Lärare D förklarar att hon inte väljer uppgifter utan följer läroboken kontinuerligt inom varje 

arbetsområde. Även Lärare E menar att det är en fördel att hon har bra lärobok som följer 

läroplanen och väljer därmed att alltid utgå från den när de arbetar med problemlösning. Lärare 

E berättar även att hon väljer problemlösningsuppgifter genom ett program via datorn och då i 

samband med det hon anser att eleverna behöver öva mer på. Det här framgår i citaten nedan: 

 
          ”Alla har en egen dator, så där har dom program…. Och då kan jag säga nu behöver du träna mer 

på klockan det sitter inte fast vi har jobbat med det. Då går du in på det här på datorn och tränar 

på de.” (Lärare E, 2019) 
 

 

6.3.2 Utmaning och anpassning av problemlösningsuppgifterna 
 

Under intervjuerna berättar fyra av fem lärare att problemlösning ger dem möjligheten att 

utmana eleverna i sitt tankearbete, men poängterar att det kan vara svårt att hitta ett problem 

som passar alla elever. Lärare A menar att matematiska problem inte bör vara för lätta eftersom 

det kan bidra till att eleverna tröttnar och likaså om problem är för svåra för eleverna.  

 
”Det ska vara lite utmaning. Det ska inte vara för lätt för då tröttnar man fort, utan det ska vara 

lite att tänka på och vara lite svårt, men inte för svårt då …” (Lärare A, 2019) 

 

Lärare B berättar att hon vill att eleverna ska fundera lite och inte komma fram till en lösning 

på en gång. Lärare B menar att problemlösning ger henne goda förutsättningar att utmana dem 

”duktiga” eleverna inom matematiken, vilken hon anser är en fördel eftersom dessa elever ofta 

kan få stå tillbaka lite. Det här lyfts i följande utsagor: 

 
”Ja det är klart att de inte är för lätta och inte för svåra, lite grann att det blir en utmaning. Men 

det kan vara svårt när grupperna är så spretiga, men det klart lite vill man utmana. Att dom inte 

ska kanske komma på svaret så här på studs, utan att de kanske får fundera lite.” (Lärare B, 2019) 
 

”Vid problemlösning så tycker man ibland att det är lite roligt att utmana dom riktigt duktiga 

eleverna. För ibland kan jag tycka att dom kan få stå tillbaka lite.” (Lärare B, 2019) 

 

Lärare E förklarar att det gäller att känna eleverna så att varje elev kan få det som den behöver 

och kan behärska uppgiften, annars menar lärare E att eleverna kan tappa suget såväl som 

självförtroendet i arbetet med problemlösning. Lärare E uttrycker sig på följande vis: 

 
” [...] Det gäller att man känner eleverna och ger varje elev vad den behöver. För dom ska känna 

att dom klarar av det och dom ska känna att det är en utmaning.” (Lärare E, 2019) 
 

”… Så det ska inte vara för enkelt och inte för svårt för då tappar dom suget, så att det är en    

avvägning.” (Lärare E, 2019) 
 

”[...] Alla ska känna också ”ja men ja fixar det här”, så att dom inte tappar självförtroendet. Lägga 

det på bra nivå för tjugotre stycken det är inte helt lätt.” (Lärare E, 2019) 

 

Lärare C uttrycker att det är viktigt att välja ett problem så att alla elever oavsett kunskapsnivå 

inom matematiken ska känna att de kan lyckas. Därmed berättar lärare C att hon väljer att ta ett 

problem som hon vet att alla klarar av, men ser till att det finns progression i det matematiska 

problemet så att elever som behöver det kan få utmanas ytterligare. 
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” Det svåra kan vara att hitta problem som passar en hel grupp. Nånstans måste man välja ett 

problem som man vet att alla kan lyckas med, för ingen ska sitta och känna att det är alldeles för 

långt ifrån det man kan. Då är det bättre att ta ett problem som alla kan lyckas med och se till att 

det finns en progression i det problemet. Att man kan utmana dom som kanske klarar det väldigt 

fort eller liksom inte har en utmaning, ”ja men kolla om ni kan lösa det på ett annat sätt eller gör 

en till lösning, sudda inte den ni har”, men gör en till lösning”. (Lärare C, 2019)  

 

Vidare förklarar lärare C att hon försöker välja problem som innehåller flera möjliga lösningar 

och menar att det positiva med sådana problem är att alla elever kan få möjlighet att lösa 

matematiska problem. Dessutom menar lärare C att det här kan öka elevernas förståelse att 

matematik inte enbart handlar om rätt eller fel svar. Det här motiverar hon i citatet nedan: 
 

”[...] Finns det fler svar så kan fler känna att dom kan lyckas [...]. Dels för att det finns flera sätt 

att lyckas på, men jag tycker att det är jätteviktigt framför allt att synliggöra att matte inte handlar 

om att det bara finns ett rätt eller fel svar, för så är det inte alltid. Många saker kan man lösa på 

olika sätt och det är lika bra att få dom att förstå det från unga år tänker jag.”  

                                                                                                                 (Lärare C, 2019) 

 

6.4 Sammanfattning 

 

Samtliga lärare i studien framhåller att problemlösning är uppgifter som inte kan lösas på rutin. 

En skillnad som uppkommer i lärarnas tolkning är att en del av lärarna förknippar ett 

matematiskt problem med en textuppgift.  Gemensamt för lärarna är dock att de uttrycker att 

problemlösning möjliggör för olika arbetssätt samt arbetsformer. Vidare framkommer även 

likheter och olikheter i hur lärarna strukturerar upp sin undervisning. Alla lärare framhåller att 

en genomgång är väsentlig innan eleverna får börja arbeta med problemet. Vidare organiserar 

lärarna så att eleverna kan kommunicera i matematikundervisningen. Majoriteten av lärarna 

framhåller även att samarbete mellan eleverna har ett naturligt inslag i arbetet med matematiska 

problem. De menar således att eleverna då får utbyta såväl tankar som idéer, som i sin tur 

möjliggör för eleverna att utvecklas i sin lärprocess. Vidare tyder resultatet på att lärarna 

uppmuntrar eleverna att använda sig av konkret material samt att rita som strategier under 

problemlösningsprocessen. När eleverna sedan kommit fram till en lösning är nästa steg att de 

ska synliggöra sin tankeprocess. Dock framkommer det skillnader i hur lärarna utformar den 

avslutande redovisningsfasen i sin undervisning. 

 

De matematiska problemen som eleverna får arbeta med väljs främst ur läroboken. Dessa 

uppgifter anknyter till arbetsområdet i läroboken och syftar till att eleverna ska fördjupa samt 

befästa sina kunskaper. Enbart en lärare använder sig även av en lärarhandledning när hon väljer 

problemlösningsuppgifter. Gemensamt för samtliga lärare är att de vill utmana sina elever med 

matematisk problemlösning, men framhåller att det inte ska vara en för svår utmaning. 

 

Vidare framgår det att tre lärare använder sig av problemlösning i lärobok/häfte som 

komplement i den dagliga matematikundervisningen, för de elever som behöver en extra 

utmaning. 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

I det här avsnittet kommer studiens resultat i samband med studiens syfte och frågeställningar 

att diskuteras med stöd av teoretiska ramverk samt litteraturen som framgår under rubriken 

litteraturgenomgång. 

 

7.1 Q1: Vilken uppfattning har lärare om problemlösning i årskurs F–3? 

 

7.1.1 Lärarens tolkning och syn på matematisk problemlösning 
 

Resultatet påvisar att det finns både likheter och olikheter i lärarnas tolkning samt syn på 

matematisk problemlösning. Lärare A och B förknippar problemlösning med en uppgift i 

textform, vilket till en viss del avviker från lärare C:s tolkning. Enligt lärare C kan en textuppgift 

vara ett problem, men likaväl en rutinuppgift om det enbart fordras att förstå texten för att veta 

vilken metod som kan tillämpas för att lösa uppgiften. Det är förhållandet mellan en individ och 

en uppgift som fastställer om uppgiften är ett matematiskt problem eller en rutinuppgift 

(Ahlberg, 1992; Schoenfeld, 1985). Därmed är min tolkning att lärare inte alltid kan förlita sig 

på att en textuppgift är ett matematiskt problem samt att alla elev arbetar med ett problem. 

Gemensamt för alla lärare är dock att de är eniga om att problemlösning innebär att en uppgift 

inte kan lösas på rutin, utan kräver eftertanke och kan dessutom lösas på olika sätt. Det här går 

i linje med internationella och nationella forskares tolkning av matematisk problemlösning, som 

menar att problemlösning kännetecknas av att vara en process som kräver ansträngning då 

individen inte har en given metod att utgå ifrån.  (Ahlberg,1992; Polya, 1957; Schoenfeld, 1985; 

Taflin, 2007).  

 

7.1.2 Variation i undervisningen med matematisk problemlösning 
 

Majoriteten av lärarna i studien framhåller att matematisk problemlösning medför att eleverna 

får arbeta konkretiserat samt rita, vilket de anser bidrar till en stimulerande undervisning. 

Lärarna lyfter även att eleverna får möjlighet att reflektera på ett annat sätt än vid arbetet med 

rutinuppgifter i läroboken. Dessutom belyser samtliga lärare att problemlösning öppnar upp för 

matematisk kommunikation och bidrar till en variation av arbetsformer liksom arbetssätt i deras 

matematikundervisning. Vilket Skolinspektionen (2009) anser är avgörande för att eleverna ska 

kunna erhålla värdefulla kunskaper samt utveckla sin problemlösningsförmåga. En annan 

intressant aspekt som lyfts i studiens resultatdel är lärare E:s uttryck om att matematisk 

problemlösning i samband med konkret material gynnar hennes elever och i synnerhet de elever 

som anses ha svårigheter inom matematiken. Det här stämmer väl överens med Deweys tankar 

kring ”learning by doing”, vilket innebär teoretiska och praktiska inslag samspelar i en 

lärandekontext som möjliggör för en elevcentrerad undervisning som kan inkludera elevers 

olika förutsättningar samt olika sätt att lära (Säljö, 2014).  

 

7.1.3 Förstå matematikens anknytning till verkligheten 
 

Tre av fem lärare (B, C, D) menar att matematiken utgör en central del i människors liv.  

De menar att problemlösning bidrar till att eleverna får möjlighet att se matematiken i ett annat 

sammanhang och att de därmed lättare kan förstå matematikens koppling till verkligheten. 

Lärarna (B, C, D) beskriver dessutom att syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla 

sina tankebanor samt lära sig att använda strategier så att de kan ha användning av det i vardagen 
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(exempelvis problem som de kan stöta på i affären). Enligt Dewey kan det här betraktas som 

värdefull kunskap, eftersom sådan kunskap kan placeras i ett meningsfullt sammanhang som 

eleverna kan ha nytta av i sitt liv (Säljö, 2014).  

 

En annan intressant aspekt som framgår i resultatdelen var att lärare A och E inte nämnde 

matematisk problemlösning med anknytning till verkligheten. Trots att matematisk 

problemlösning utgör en stor del i läroplanen (2018), som i sin tur framhåller att elever redan i 

ung ålder ska kunna lösa elevnära problem i vardagen. En tänkbar anledning skulle kunna vara 

att det är en självklarhet och att det därför uteblev information från de två lärarna kring denna 

aspekt. 

 

7.2 Q2: Hur strukturerar lärarna upp sin undervisning med inslag av problemlösning? 

 

7.2.1 a, Problemlösning i klassrummet 

 
I resultatet framkommer det att fyra (A, B, C, E) av fem lärare arbetar minst en gång i veckan 

med problemlösning i sin undervisning. Det innebär således att eleverna ges rika möjligheter 

att möta matematiken i en annan form än vid färdighetsträning. Vilket enligt Lester (1996) är 

en fördel, eftersom eleverna får goda förutsättningar att utveckla sin problemlösningsförmåga. 

Lika goda förutsättningar får inte eleverna i lärare D:s matematikundervisning eftersom 

problemlösning enbart får ett naturligt inslag minst en gång i månaden. Skolinspektionen (2009) 

framhåller att sådan undervisning hämmar elevernas möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa 

problem samt tillämpa logiska resonemang. Vilket stöds av Lesters (1996) forskning som 

belyser att lärare måste avsätta mycket tid och rum för övning i undervisningen i samband med 

problemlösning, för att det ska gynna eleverna och medföra att de utvecklar sin 

problemlösningskompetens. Gemensamt för samtliga lärare i studien är emellertid att de delar 

upp sina lektioner i tre olika faser. Dock förekommer det skillnader i hur lärarna i studien 

strukturerar upp dessa faser, som vidare kommer att diskuteras.  

 

7.2.2 Genomgång och introduktion av matematiska problem 

 
Samtliga lärare i studien framhäver att en genomgång och introduktion är nödvändig för att 

eleverna ska förstå det matematiska problemet samt känna sig trygga i arbetet. Gemensamt för 

lärarna är att de väljer att framföra ett matematiskt problem antingen muntligt eller skriftligt på 

tavlan. Lärare B framhäver även vikten av att gå igenom matematiska begrepp med eleverna 

och speciellt med dem elever som inte fullkomligt erhåller det svenska språket. Lärare B menar 

att språket annars kan utgöra ett hinder för eleverna i arbetet med matematiska problem. Det 

här speglar det både Dewey och Vygotskij framhåller om att skolan och läraren har en central 

roll för att eleverna ska stifta förståelse för vetenskapliga begrepp som de vanligtvis inte 

bemöter i vardagen (Säljö, 2014). Jag tolkar det som att utan lärarens förklaring finns risken att 

en del elever inte förstår det matematiska problemet eftersom de får möta problemet med ett 

matematiskt språk som de inte helt behärskar. Hagland et al. (2005) poängterar just att en 

presentation av problemet är viktig eftersom alla elever då ges möjlighet att förstå det 

matematiska innehållet. Även Polya (1957) menar att individen måste veta vad som efterfrågas 

för att kunna bemöta problemet och gå vidare till resterande faser i problemlösningsprocessen. 

 

Lärare D berättar att hon under genomgången låter eleverna lösa ett problem och att såväl rätta 

som felaktiga lösningsförslag är intressanta. Enligt lärare D ger det henne en insikt över hur 
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eleverna resonerar och vad som behöver förklaras ytterligare för dem. Det här kan kopplas till 

den pragmatiska kunskapstraditionen som framhåller att läraren måste utgå från eleverna för att 

de ska få möjlighet att utveckla en djupare förståelse (Säljö, 2014). 

 

En annan intressant aspekt som lyfts är det lärare E framhäver om att hon ibland kan ge ett 

exempel på hur problem kan lösas med material under genomgången, men väljer många gånger 

att avstå. Lärare E menar att hon annars kan avslöja problemets karaktär, vilket kan resultera i 

att eleverna inte får möjlighet att tänka på egen hand. Med en genomgång/presentation utan 

demonstration minimeras risken för att eleverna får arbeta med rutinuppgifter, då Schoenfeld 

(1985) menar att matematisk problemlösning går ut på att inte ha given metod på förhand som 

kan tillämpas för att lösa problemet. Det här skiljer sig i vissa avseenden till hur lärare A gör 

eftersom hon nämner för eleverna i samband med introduktionen att de kan rita för att lösa 

problemet. Vilket enligt Hansson (2015) kan bidra till eleverna hindras i att skapa egna 

strategier och utveckla sina idéer i det fortsatta arbetet.  

 

 

7.2.3 Samarbete, diskussion och interaktion under problemlösningsprocessen 
 

Resultatet visar att samtliga lärare väljer att strukturera sin undervisning så att samarbete (i 

par/grupp) och kommunikation kan ske vid arbetet med matematiska problem. Syftet enligt 

lärarna är att eleverna ska få möjlighet att utväxla både tankar och idéer, som i sin tur ska kunna 

berika varje elevs individuella tankeprocess. Vygotskij framhäver språkets betydelsefulla roll 

och menar att människor i samspel med varandra kan nå nya höjder kunskapsmässigt (Säljö, 

2014). Även Ahlberg (1995) och Hagland et al. (2005) menar att samarbete och kommunikation 

är viktigt i arbetet med problemlösning och uttrycker att eleverna förutom fördjupad kunskap 

kan få möjlighet att utveckla en förståelse för sin egna tankeprocess. Vidare visar resultatet från 

Davenport och Howes (1999) studie på att alla elever gynnas av att samarbeta i samband med 

matematisk problemlösning. Trots att samtliga lärare i studien lyfter vikten av samarbete så 

finns det minst möjligheter för det här i lärare B:s och D:s undervisning. I lärare D:s 

undervisning får eleverna såldes främst arbete individuellt, men kan vid behov ta stöd av 

varandra. I lärare B:s undervisning sker samarbetet främst i samspel med henne. Vilket i vissa 

avseenden kan betraktas som en nackdel. Hagland et al. (2005) menar att elever kan befinna sig 

på en mer jämlik nivå med varandra än med läraren och att de därmed lättare kan relatera till 

varandras språk och sätt att förklara. Därav anses eleverna i lärare B:s och D:s undervisning 

inte få lika rika möjligheter att utveckla sina kunskaper genom att samarbeta med varandra.  

 

Vidare uttrycker lärare A och C att en elev kan behöva stöd för att komma vidare i arbetet med 

matematiska problem och framhåller att elevernas samarbete med varandra kan fylla den 

funktionen. Även lärare D är inne på samma spår och menar att hon genom att lyssna på 

elevernas reflektioner kan möta eleverna där de fastnat, för att sedan kunna vägleda dem vidare. 

Det här går i linje med det Vygotskij benämner som ”den närmaste proximala 

utvecklingszonen” som syftar på att en elev kan ta sig vidare och utvecklas med stöd av en mer 

kunnig kamrat eller läraren (Säljö, 2014). I denna process är det dock viktigt att 

läraren/kamraten ger rätt stöd utan att lösa uppgiften åt eleven, annars finns risken att eleven 

förblir passiv och därmed hämmas i att utvecklas vidare (Säljö, 2014).  

 

En annan intressant aspekt som framgår i resultatet var att enbart lärare A uttrycker att 

gruppsammansättning i arbetet med matematiska problem kan vara svår. Hon menar att en 

kamrat ibland kan ta över under samarbetet. Denna aspekt lyfts även av Hagland et al. (2005) 

som menar att det kan vara värdefullt att låta eleverna reflektera individuellt innan de får arbeta 
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i grupp/par.  Vilket inte framkommer i majoriteten av intervjuerna att eleverna får göra. Hagland 

et al. (2005) framhåller däremot att fördelen med att låta eleverna reflektera individuellt är att 

det möjliggör för eleverna att bidra med olika lösningsförslag, som vidare kan resultera i 

givande diskussioner. 

 

 

7.2.4 Visuellt med att rita och konkret material  
 

Resultatet påvisar att fyra lärare (A, B, D, E) uppmuntrar sina elever att använda sig av konkret 

material som en problemlösningsstrategi i arbetet med det utvalda matematiska problemet. 

Läraren E uttrycker att det finns ett rikt utbud av konkret material i hennes klassrum och att 

eleverna på egen hand får bestämma vad de vill använda sig av. Lärare A liksom lärare B lyfter 

en annan aspekt och menar att konkret material gynnar specifikt dem elever med svårigheter 

inom matematiken, eftersom materielat även kan fungera som ett stöd under 

problemlösningsprocessen. Det här går i linje med det Dewey uttrycker om att praktiska inslag 

i undervisningen kan vara givande för alla elever och dessutom inkludera elevernas olika 

förutsättningar (Säljö, 2014). Vidare belyser Lärare D att problemlösning utan konkret material 

kan bli för abstrakt för de yngre eleverna. Hon förklarar att eleverna genom användning av 

konkret material kan få möjlighet att se förändringarna i problemlösningsprocessen tydligt. 

Rystedt och Trygg (2005) framhåller även att konkret material kan medföra positiva effekter 

under problemlösningsprocessen, eftersom flera sinnen kan aktiveras som i sin tur kan ge 

eleverna en konkretisering av den abstrakta matematiken.  

 

En annan problemlösningsstrategi som lyfts av lärarna (A, B, C, D) är att rita. Lärare D menar 

att eleverna genom att rita kan få det lättare att minnas och se över sina uträkningar. 

Vidare uttrycker lärare C att det är viktigt att rita tillsammans med eleverna för att de ska förstå 

värdet i att rita. Denna aspekt lyfts även i Håkansson och Sundbergs (2012) sammanställning 

av forskning som tyder på att lärarens handledning krävs för att problemlösningsstrategier ska 

ha god inverkan på elevernas tillämpning av dem. Gemensamt för dem fyra lärarna är dock att 

de nämner att eleverna kan få en större förståelse för det matematiska problemet när de ritar, 

eftersom det blir mer visuellt och tydlig för dem. Vilket även Ahlberg (1995) betonar.  Dock 

lyfter lärarna (A, B, C) att nackdelen är att eleverna vill rita fint, vilket kan ta mycket tid av 

lektionen. Sulak (2010) påvisar däremot i sin studie att det krävs övning samt tid för att elever 

ska kunna förstå samt använda problemlösningsstrategier framgångsrikt.  

 

Sammanfattningsvis tyder resultatet av lärarnas utsagor att eleverna inte får ta del av andra 

strategier som Lester (1996) rekommenderar. Därav är min tolkning att eleverna hämmas i att 

utveckla samt tillämpa andra värdefulla strategier som de kan ha nytta av. Dessutom framhåller 

Taflin (2007) att en metod kan vara givande för en elev men ha en sämre inverkan på en annan 

elev, vilket kan vara värdefullt att ha i åtanke. 

 

7.2.5 Redovisning av lösningsförslag 
 

Resultatet visar att lärarna även vid redovisning av lösningsförslag öppnar upp för samtal och 

interaktion i klassrummet. Dewey och Vygotskij betonar att elevernas kommunikation och 

samspel med varandra samt läraren kan bidra till att eleverna utvecklas i sin lärprocess och 

inhämtar nya sätt att tänka på (Säljö, 2014). Vilket är motivet till att lärarna låter eleverna 

presentera sina lösningsförslag. Dock finns det både likheter såväl som skillnader i hur lärarna 

väljer att organisera den här avslutande fasen. Lärare A, C och D organiserar så att eleverna i 

helklass får redovisa sina olika lösningsförslag. Vilket Hagland et al. (2005) framhåller som en 



 

 

28 

essentiell del i undervisningen. Lärare B berättar att hon enbart låter en elev redovisa sitt förslag 

i helklass. Medan lärare E låter eleverna självständigt redogöra sina lösningar samt jämföra dem 

med sina kamrater, därefter får eleverna fortgå med eget arbete i läroboken. Smith och Stein 

(2014) belyser däremot att läraren har en central roll i den avslutande fasen och behövs för att 

binda ihop och sammanfatta olika strategier med eleverna, annars finns risken att djupare 

förståelse för lösningsmetoderna uteblir. Lärarna i studien verkar emellertid inte ha ett system 

eller kännedom om att elevernas presentationer bör organiseras så att de kompletterar varandra. 

Vilket Smith och Stein (2014) menar är viktigt eftersom det möjliggör för en utveckling av 

matematiska idéer.  

 

En annan intressant aspekt som lyfts i resultatet är lärare C:s utsaga om att hon anser att det är 

viktigt att stödja eleverna när de förklarar sina lösningsförslag och uppmuntra dem att använda 

sig av korrekta matematiska termer (exempelvis addition, subtraktion). Mercer och Sams 

(2006) studie styrker detta, då resultatet visar att genom att läraren förbättrar elevernas sätt att 

använda sig av språket gynnas elevernas lärande samt förståelse för matematiska begrepp.  

 

7.2.6 Problemlösning i lärobok/häfte 
 

I intervjuerna framkommer det att lärare B, D och E även använder sig av problemlösning i 

lärobok/häfte som ett tillägg för dem elever som räknar fort och är i behov av att utmanas extra.  

Arbetet sker då främst individuellt. Endast lärare D väljer att ibland låta eleverna diskutera i 

smågrupper om de befinner sig på samma problemlösningsuppgift. Ahlberg (1995) framhäver 

emellertid att lärarens stöd behövs vid elevernas samtal i smågrupper för att det ska främja 

elevernas lärande. Vilket kan resultera i att eleverna på egen hand inte får givande diskussioner 

i lärare D:s undervisning.  

 

Vidare berättar lärare D om elever som inte har goda läskunskaper och menar att de kan få 

svårigheter i arbetet när de bemöter ett matematiskt problem i textform. Lärare D uttrycker att 

sådana uppgifter kan medföra hinder för eleverna vars orsak inte grundar sig på elevernas 

matematikkunskaper. Det här kan sammankopplas till Özsoy, Kuruyer och Çakiroglus (2015) 

undersökning som påvisar att svagare läskunskaper kan ha en negativ inverkan på elevers 

förmåga att lösa problemlösningsuppgifter i textform. Därmed anser jag att det här är viktigt 

för lärare att ha i åtanke så att alla elever oavsett läsnivå får goda förutsättningar till att arbeta 

med matematisk problemlösning.  

 

7.3 Q2, På vilket sätt väljer lärarna problemlösningsuppgifter? 

 

7.3.1 b, Matematiska problem i anknytning till arbetsområdet 
 

I denna studie framkommer det att läroböcker är den mest dominerande källan som lärarna 

använder sig av när de väljer problemlösningsuppgifterna. Endast lärare C använder sig av 

uppgifter från en lärarhandledning.  Gemensamt för samtliga lärare är dock att de väljer 

matematiska problem som syftar till att eleverna främst ska befästa och fördjupa sina kunskaper 

inom det området som de för tillfället arbetar med i läroboken. Enbart lärare C lyfter vikten av 

att dessa matematiska problem ibland kan övergå till att vara rutinuppgifter. Anledningen till 

det är att eleverna kan ha arbetet med det matematiska området under en längre period och 

därmed utvecklat förståelse för vilken metod de kan tillämpa för att lösa uppgiften. Resterande 

lärare verkar inte vara medvetna om att de ”matematiska problemen” som de väljer likaväl kan 

vara rutinuppgifter för eleverna. Det här styrks även av Marchis (2012) studie som påvisar att 
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problemlösningsuppgifterna i läroboken kännetecknas av att kunna lösas på rutin. Vilket även 

Smith och Stein (2014) framhäver och menar att det kan minska möjligheten för stimulerande 

diskussioner i undervisningen.  

 

En annan intressant aspekt som framgår i resultatet är att enbart lärare E låter eleverna möta 

problemlösningsuppgifter i ett program via datorn. Dock nämner ingen av lärarna att de 

använder sig av internet (t.ex. hemsidan NCM) för inspiration och inhämtning av 

problemlösningsuppgifter. Vilket i många avseenden kan vara en mycket god källa och erbjuda 

fler problemtyper som eleverna kan arbeta med, som enligt min tolkning av intervjuerna med 

lärarna påvisar att läroboken har brister med att tillföra. 

 

7.3.2 Utmaning och anpassning av uppgifterna 
 

Resultatet visar att fyra lärare (A, B, C, E) anser att det finns svårigheter med att välja ett 

problem som lämpar sig för alla elever att arbeta med i klassrummet. Gemensamt för lärarna är 

att de vill utmana sina elever, men är noga med att poängtera att matematiska problem inte ska 

vara för lätta och inte för svåra för eleverna att lösa. Polya (1957) menar att det är viktigt att 

eleverna får möta ett problem i relation till sin kunskapsnivå och att det i sin tur kan bidra till 

ökat intresse för matematiken hos eleverna. Lärare E menar att det är viktigt att känna sina 

elever bra för att kunna tillförse dem med problem som de kan arbeta med. Vidare förklarar 

lärare E att eleverna måste känna att det klarar av att lösa problemet, annars kan det resultera i 

att elevernas självförtroende påverkas negativt. Vilket Ahlberg (1992) påpekar i sin studie och 

menar att elevernas arbete med för besvärliga matematiska problem kan medföra att de får 

bristande självförtroende. Även lärare C är inne på samma spår och menar att det är viktigt att 

alla elever känner att de kan lyckas. Ahlberg (1992) framhäver att det kan bidra till att elevernas 

självförtroende inom matematiken förbättras och att eleverna blir mer målinriktade. 

 

För att alla elever ska känna att de kan lyckas, nämner enbart lärare C att hon väljer problem 

med flera potentiella lösningar. Sådana problem benämns som öppna problem och Olsson 

(2000) framhåller att de kan bidra till att eleverna får insikt om att det finns flera sätt att resonera 

på och komma fram till lösningar. Lärare C uttrycker även att öppna problem kan ge henne 

möjligheten att förtydliga för eleverna att matematiken inte handlar om endast rätt eller fel svar, 

utan att problem i många avseenden kan lösas på olika sätt. Vilket Cotič och Zuljan (2009) 

belyser i sin studie och framhäver att eleverna kan utveckla förståelsen att matematiken kan 

användas som stöd för att lösa problem som kan förekomma i det vardagliga livet. 

7.4 Tillförlitlighet 

Validitet handlar om att väsentliga data i relation till studien erhålls och mäts (Bryman, 2011). 

Syftet med denna studie var att undersöka hur och varför lärare väljer att arbeta med 

problemlösning, därmed ansågs kvalitativa semistrukturerade intervjuer vara den mest lämpliga 

metoden. Samtliga intervjuer utfördes på samma vis, på respektive deltagares arbetsplats och 

utgick från en intervjuguide som framställdes i förväg med frågor relaterade till studiens syfte 

och frågeställningar. Fördelen är att samtliga lärare fick möjligheten att svara ur sin ståndpunkt 

på samma grundläggande frågor, som i sin tur anses öka studiens tillförlitlighet. Trots att alla 

deltagare fick besvara samma grundläggande frågor förekom dock olika svar och därmed olika 

följdfrågor, vilket innebär att varje intervju var unik i sin karaktär. Det kan i sin tur även anses 

vara en svaghet eftersom alla deltagare inte fått besvara på exakt samma frågor. Under samtliga 

intervjuer ställdes dock även följdfrågor i samband med om något var oklart eller behövde 

förtydligas för att minimera risken för missförstånd, vilket ansågs vara en fördel för studiens 
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tillförlitlighet. Under en av intervjuerna blev en informant avbruten av två telefonsamtal, vilket 

kan ha medfört att informanten blev tankspridd. Trots avbrotten var det en väl genomförd 

intervju och anses därmed inte påverka studiens tillförlitlighet i hög uträckning. Vidare har även 

några av lärarna kontaktas i efterhand för att förtydliga vissa delar för att på så vis ytterligare 

minska risken för missförstånd.  För att öka studiens giltighet (validitet) samt tillförlitlighet 

(reliabilitet) skulle dock intervjuerna kombinerats med observationer för att uppnå bästa 

möjliga resultat. Det innebär att lärarnas utsagor kring strukturering av lektioner med 

problemlösning skulle kunna förstärkts med stöd av observationer. 

Reliabilitet, som tidigare nämnts, handlar om studiens tillförlitlighet. Med det här avses att 

samma resultat skulle kunna uppnås om studien utfördes under liknande principer. Jag anser 

dock att det kan vara svårt att uppnå exakt samma resultat, eftersom varje informant är unik och 

kan vid ett annat tillfälle formulera sig på ett annorlunda sätt samt påverkas av yttre faktorer. 

Vidare bestod denna studie av för få informanter för att kunna dra generella slutsatser, om 

studien hade bestått av fler informanter skulle det vara möjligt och dessutom ökat kvalitén på 

studien. 

 

7.5 Slutord och förslag till fortsatt forskning 

 

Den här studien har gett mig mycket inspiration och idéer på hur jag kan organisera en aktiv 

och stimulerande undervisning med inslag av matematisk problemlösning. Dessutom har jag 

inhämtat värdefull kunskap om vad som är väsentligt att ha i åtanke vid valet av matematiska 

problem, vilket jag tidigare inte reflekterat över. För fortsatt forskning skulle det naturligtvis 

vara intressant att få ta del av ett elevperspektiv kring matematisk problemlösning, vilka 

strategier de förespråkar samt om det finns skillnader i elevers matematikresultat mellan de som 

arbetar mer respektive mindre med matematisk problemlösning. 
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9. BILAGOR 
 

Bilaga 1- Informationsbrev 

 

    
En undersökning inom matematik med inriktning mot problemlösning 

Hej, 

Jag heter Sejla Ukic och går mitt sista år på grundlärarprogrammet F-3 i Högskolan i Gävle. 

Jag skriver ett examensarbete som handlar om problemlösning inom matematik. Syftet med 

undersökning är att ta reda på hur och varför lärare arbetar med problemlösning i sin 

undervisning. 

Jag skulle hoppas på att få intervjua dig under vecka 10 eller 11 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan, utan en 

förklaring. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. 

Din medverkan är helt anonym och detta gäller även skolans plats och namn. Denna 

undersökning kommer endast användas i ett forskningssyfte för mitt examensarbete. 

Materialet används så att obehöriga inte kan del av det under arbetsprocessen. Opponent, 

andra forskare och behöriga kan ta del av materialet. Efter examensarbetets genomförande 

arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle. Resultatet av arbetet kommer presenteras i 

form av en uppsats. När arbetet är klart och godkänt kommer den finnas tillgänglig i en 

databas vid Högskolan i Gävle som du och andra sedan kan ta del av. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Sejla Ukic  

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta mig: 

E-post: xxxxxyahoo.se (allt med små bokstäver) 

Tel: xxxxxxxxx 

 

 
 

mailto:sejlaukic@yahoo.se
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Bilaga 2- Intervjufrågor 

 

 

Lärarens arbetsbakgrund 

 

1. Hur många år har du jobbat som lärare? 

 

2. Vilken utbildning har du? 

 

Lärarens uppfattning  

 

3.Vad innebär matematisk problemlösning för dig? 

 

4. Vilka fördelar anser du att det finns med att arbeta med problemlösning? 

 

5. Vilka nackdelar/svårigheter anser du att det finns med att arbeta med problemlösning?  

 

Lärares undervisning med problemlösning 

6. Hur ofta arbetar du med problemlösning? 

 

7. Vad är ditt syfte med att arbeta med problemlösning? 

8. kan du beskriva hur du planerar dina lektioner med problemlösning? 

9. Vilka arbetssätt/former väljer du att använda dig av? 

       Hur anser du att dessa gynnar eleverna? 

10. Kan du berätta hur dina lektioner kan se ut med problemlösning? 

11.Vilken betydelse anser du att samarbete och kommunikation (mellan eleverna och mellan 

eleverna och läraren) har i arbetet med problemlösning? 

12.Vilka strategier uppmuntrar du eleverna att använda sig av vid problemlösning? 

   (Låter du eleverna rita?) 

Val av uppgifter 

13.Hur väljer du problemlösningsuppgifterna som eleverna ska arbeta med? 

14. Vad anser du är viktigt att ha i åtanke när man väljer problemlösningsuppgifterna? 

Övrigt  

Finns det något annat som du vill tillägga eller säga? 
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