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Sammanfattning:  

Denna studie har genomförts för att undersöka om och hur lärare i de lägre årskurserna arbetar 

med och lär ut problemlösning i matematik. Metoder som använts för att undersöka detta är 

enkät och intervju. Totalt har 16 lärare svarat på enkäten och 4 lärare har deltagit i en 

kvalitativ intervju. Resultatet redovisar att alla deltagande lärare arbetar aktivt med 

problemlösning i matematik. De använder olika arbetssätt, strategier och lösningsstrategier i 

sitt arbete med att undervisa i problemlösning.  
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1 INLEDNING 
 

Problemlösning i matematik tillåts ta en allt större del av undervisningen och plats i 

styrdokumenten för den Svenska skolan. Hur arbetar egentligen lärare i de lägre årskurserna 

med problemlösning i matematik? Vilka strategier har de för att lära ut och vilka 

lösningsstrategier lär de eleverna?  

 

Jag har alltid varit intresserad av och tyckt att det är väldigt roligt med matematik. Jag 

uppskattade kurserna på lärarutbildningen om matematik och längtar tills jag själv ska få lära 

mina framtida elever om matematik och visa dem denna roliga och spännande värld. Valet var 

därför inte svårt när jag skulle välja ämne att skriva mitt examensarbete inom, matematik var 

självklart.  

 

Jag har under min VFU och vid tillfällen då jag vikarierat märkt att många elever har 

svårigheter när det kommer till att arbeta med problemlösning i matematik. Elever som i 

övrigt har lätt för matematik kan ha svårigheter med att lösa problem. Jag förstår att 

problemlösning kräver fler kunskaper än bara matematiska, men blir ändå förvånad av att 

detta verkar vara ett vanligt problem i svenska skolan. Varför har många av de elever jag stött 

på svårigheter med problemlösning i matematik? Vid genomläsning av läroplanen och 

kursplanen i matematik är begreppet problemlösning återkommande och eleverna förväntas 

ha kunskaper om och förmåga att lösa problem. Att svenska elever inte är tillräckligt bra i 

matematik och inom området problemlösning har diskuteras i media och politiken de senaste 

åren och anses vara ett stort problem som måste lösas. 

 

Istället för att rikta in mig på eleverna och varför många har svårigheter, intresserar jag mig i 

denna studie istället för hur lärarna arbetar med problemlösning. Vilka arbetssätt, strategier 

för att lära ut och lösningsstrategier använder lärare i de lägre årskurserna sig av vid 

problemlösning i matematik? 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Läro- och kursplaner 

 

Problemlösning har på senare år fått en betydande ställning inom matematiken och tillskrivs i 

kursplanen för matematik (Skolverket, 2018) med en egen rubrik under centralt innehåll. 

Problemlösningsuppgifter har den stora fördelen att de kan varieras i svårighetsgrad och kan 

därför användas i alla stadier av skolan. De kan även innehålla flera olika räknesätt som 

behövs för att kunna lösa problemet vilket gör att de kan användas inom alla delar av 

matematiken. Med denna information kan man alltså konstatera att problemlösning är en stor 

del av matematiken i den Svenska skolan. 

 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018) lyfts som sagt problemlösning vid ett flertal 

tillfällen. Redan under syfte i kursplanen för matematik står:  

 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera  
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och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller 

och resultat.” (s. 54).  

 

Under förmågor som eleverna ska utveckla i matematik står:  

 

”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder” (s. 55).  

 

Under centralt innehåll i årskurs 1-3 står under rubriken problemlösning:  

 

”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.” (s. 56).  

 

Under kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskurs 3 står: 

 

”Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda 

någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver 

tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet”. (s. 59).   

 

Sammanfattningsvis ska eleverna enligt läroplanen (Skolverket, 2018) använda strategier för 

att lösa problem, reflektera över och värdera de olika valda strategierna och resultaten samt 

kunna formulera egna problem.  

 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) beskriver hur problemlösningens roll i kursplanerna 

ändrats under slutet av 1900-talet. De beskriver problemlösning genom de olika sätten 

problemlösning för, om och genom. Fram till och med Lgr 69 beskrevs problemlösning med 

en tanke att lära för problemlösning, alltså att eleverna behärskade olika tekniker för att kunna 

lösa problem och detta för att lära om övriga delar inom matematiken. Från Lgr 80 skulle det 

istället undervisas om problemlösning. Eleverna fick lära sig olika strategier och skulle sedan 

tillämpa dessa när de själva löste problem. De moderna läroplanerna, från 2000-talet och 

framåt ser istället problemlösning som ett sätt att lära genom. Arbetet med problemlösning 

ska få eleverna att utveckla kunskaper och färdigheter inom matematiken, rutinfärdigheter 

inom ämnet och att tänka matematiskt. Detta övas genom att arbeta genom problemlösning.  

 

1.1.2 Problemlösning i media  

 

I en artikel i Skolvärlden (Hedman, 2016, november) redovisas en rapport som 

Skolinspektionen gjort om matematiken i Svenska gymnasieskolor. De kom då fram till att 

undervisningen i problemlösning i matematik håller för låg klass. En tredjedel av skolorna 

som blivit inspekterade behöver utveckla sin undervisning av problemlösning i matematik. 

Några av problemen som skolinspektionen hittat är att uppgifterna som eleverna får arbeta 

med inte lever upp till styrdokumentens definition av ett matematiskt problem, att eleverna 

ofta ”bara” får arbeta i matematikböckerna samt att problemlösningsuppgifter i matematik ses 

som en extrauppgift för elever som arbetar snabbt eller har lätt för övriga delar inom 

matematiken. Resultatet av detta blir att eleverna riskerar att inte få alla de kunskaper som står 

i styrdokumenten och därför inte få med sig kompetenser och kunskaper som är nödvändiga 

för framtiden både när det gäller olika yrken och eventuella vidare studier.   

 

Även Svenska Dagbladet (Stockholm TT, 2014) rapporterar om svenska elevers låga resultat. 

Denna gång rapporterar de om PISA-mätningen på problemlösningsförmåga som gjordes 
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2014 på elever i årskurs 9. Sverige hamnar under OECD-snittet på 500 poäng med 491 poäng 

och 23,5 procent av eleverna i Sverige räknas som lågpresterande baserat på resultatet i 

mätningen.  

 

1.1.3 Skolverket  

 

Skolverket har genom satsningen Matematiklyftet valt ut olika delar inom matematiken för att 

lärare ska kunna utveckla sin undervisning. En av delarna heter Problemlösning i åk 1-3 och 

handlar om att utveckla undervisningen av matematik genom problemlösning. I 

introduktionsvideon till moduldelen för problemlösning säger Jeff Gracie, som har varit med 

och utvecklat Matematiklyftet, om modulen problemlösning ”Det som gör problemlösning 

intressant är att det innefattar matematik från alla delar av det centrala innehållet i kursplanen 

och på det sättet kan problemlösning fungera som ett övergripande sätt att hantera 

undervisning i förhållande till det centrala innehållet.” (Skolverket, 2014).  

 

 

1.2 Begreppsförklaring  

 

1.2.1 Problem/Problemuppgift  

 

Nationalencyklopedin (2019-03-27a) beskriver i sin ordbok problem som ”svårighet som det 

krävs ansträngning att komma till rätta med” samt ”uppgift som kräver tankearbete och 

analytisk förmåga spec. i vetenskapl. sammanhang (vanl. om större, komplicerad uppgift) 

men äv. ngt allmännare (om mer avgränsad uppgift)”.  

 

Magne (1998) menar att det vanligaste sättet att definiera ordet problem är att en ny situation 

ska bemästras. Enligt honom kan problem inte existera utan eleverna, då det är när en elev 

möter en ny utmaning som ett problem blir till. Ett problem kan vara olika för olika elever då 

alla elever uppfattar problem på olika sätt. 

 

Taflin (2007) beskriver att en matematikuppgift är ett problem när en särskild ansträngning 

behövs för att finna lösningen samt att personen som löser problemet måste vilja lösa 

problemet trots att denne inte vet innan hur det ska lösas, för att matematikuppgiften ska 

klassas som ett problem.  

 

Lester (1983) redovisar lösningsvillkor för att en uppgift ska klassas som ett problem:  

 

Individen eller gruppen som möter problemet vill eller behöver finna en lösning. 

Det finns inte någon tillgänglig procedur som garanterar eller innebär en komplett lösning. 

Individen eller gruppen måste göra en ansträngning (attempt) för att finna lösningen.  

 

Även Schoenfeld (1991) har villkor för att en matematikuppgift ska klassas som ett problem:  

 

Problemet ska vara lätt att förstå. 

Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt. 

Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 
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Problemet ska leda till nya problem.  

 

Definitionen av vad ett problem eller en problemuppgift är, är inte så enkelt som man kanske 

tror vid första tanke. Palmér och Bommel (2016) definierar ett matematiskt problem som en 

uppgift där metoden för att lösa uppgiften inte är känd på förhand och där det krävs att 

problemlösaren undersöker och provar sig fram för att lösa uppgiften. De menar precis som 

Magne (1998) att relationen mellan problemlösaren, problemsituationen och problemet avgör 

vad som är ett matematiskt problem.  

 

I denna studie kommer begreppen problem/problemuppgift att betraktas som en matematisk 

uppgift, främst utskriven med text där eleven inte känner till vilken lösningsmetod som 

lämpar sig för att lösa uppgiften på förhand och det krävs en ansträngning för eleven att lösa 

problemet.  

 

1.2.2 Strategi 

 

I Nationalencyklopedins (2019-03-27c) ordbok definieras strategi som ”långsiktigt 

övergripande tillvägagångssätt”. Vidare beskriver Nationalencyklopedin (2019-03-27b) 

strategi under rubriken psykologi ”Inom kognitionsforskning är strategi en metod att i tanken 

uppnå ett mål genom att successivt applicera olika tankeoperationer. Kognitiva strategier 

förekommer i samband med problemlösning och beslutsfattande samt vid inkodning och 

framplockning av minnesinformation. Kognitiva strategier leder inte garanterat till målet men 

är i regel mycket effektiva. Man löser t.ex. ofta ett problem genom att konsekvent välja den 

operation som mest minskar avståndet till målet (arbeta framåt) eller genom att utgå från hur 

man tidigare löst ett liknande problem (analogilösning).”.  
 

Taflins (2007, s. 108) definition på strategier lyder ”Strategier är speciella metoder för att lösa 

problem, t.ex. välja en eller flera operationer, rita bilder, söka mönster, göra en tabell, teckna 

en ekvation, gissa och pröva, arbeta baklänges, lösa ett liknande enklare problem.”.  

 

I denna studie kommer begreppet strategi att användas både som det beskrivs ovan av Taflin, 

alltså en strategi för eleverna att lösa problemuppgifter och kommer då benämnas 

lösningsstrategi. Begreppet strategier kommer även användas för att beskriva 

tillvägagångssätt som lärarna använder för att lära ut problemlösning i matematik.  
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1.3 Litteraturgenomgång 

 

Det finns mycket litteratur och forskning inom ämnet problemlösning i matematik. I denna 

litteraturgenomgång beskrivs vad litteraturen och forskningen säger om varför man ska 

använda sig av problemlösning, om och varför man ska arbeta med problemlösning i de lägre 

årskurserna, vanliga strategier för lärare att lära ut problemlösning samt vanliga 

lösningsstrategier som lärare lär sina elever för att lösa problemuppgifterna.  

 
 

1.3.1 Varför problemlösning 
 

Ebbe Möllehed (2001) skriver att problemlösning har varit stort inom matematiken över hela 

världen sedan 70-talet. Men varför ska man som lärare arbeta med problemlösning i 

matematik? Möllehed påstår att eleverna alltid löser problem inom matematiken, men menar 

att just problemlösningsuppgifter är till för att eleverna ska få en utmaning och genom egna 

tankar och metoder hitta en lösning på problemet och inte bara använda en färdig 

uträkningsmetod som läraren talat om. Olof Magne (1998) går steget längre i sina tankar om 

varför problemlösning är viktigt, han anser att det finns tre grundpelare inom 

matematikinlärning där problemlösning är en av dem.  

 

Taflin (2007) menar att det finns många argument till varför man ska arbeta med 

problemlösning i matematik, både i kursplanen och litteratur. Några argument är att genom 

arbete med problemlösning kan eleverna ges möjlighet att se sambandet mellan verkligheten 

och matematiken, de kognitiva processerna tydliggörs, eleverna får naturliga tillfällen att 

samarbeta, att problemlösning leder till och förutsätter en mängd olika kunskaper och 

färdigheter. Vidare menar hon att eleverna genom att lösa problem i matematik även förvärvar 

kunskaper för att lösa andra typer av problem. När Taflin beskriver mål för 

problemlösningsprocessen, förstår man att det innebär så mycket mer än att bara lära 

matematik. Målen är: att utveckla kreativitet, uppfatta estetiska värden, formulera egna 

uppgifter, lära matematiska begrepp, lära matematiska metoder, utveckla ett matematiskt 

språk (Taflin, 2007, s. 36).  

 

Både Griffin och Jiterndra (2009) och Taflin (2007) menar att själva processen vid 

problemlösning är viktig inom matematiken och är ett argument i sig till varför man bör 

arbeta med problemlösning. Även Bergsten, Häggström och Lindberg (1997) håller med och 

menar att genom processen vid problemlösning utvecklas tänkandet och endast processen i sig 

innebär lärande.  

 

  

1.3.2 Arbeta med problemlösning i de lägre årskurserna  
 

Magne (1998) beskriver en elev som har lässvårigheter. Eleven får ett matematikproblem 

uppläst för sig två gånger, läraren uppmanar sedan eleven att återberätta problemet med egna 

ord. Eleven misslyckas med lösningen vid första försöket men löser uppgiften efter att som 

Magne menar ”texten fått sjunka in hos eleven”. Han menar att eleven har tillräckliga räkne 

kunskaper för att kunna lösa uppgiften men att det är hennes lästeknik som brister. Mölleheds 

(2001) studie visade att svårigheter med att förstå texten i uppgiften var det vanligast 

förekommande felet när eleverna skulle lösa problem. Även Taflin (2007) redovisar 

Mölleheds studie och beskriver detta vidare som att eleverna på skilda vis misstolkar texten, 
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enstaka detaljer i texten eller inte förstår sammanhanget i meningarna i problemet. Men ska 

detta ses som ett hinder för att arbeta med problemlösning i de lägre årskurserna då eleverna 

ofta är svagare läsare?  

 

Palmér och Bommel (2016) beskriver arbete med problemlösning i förskoleklass där de 

använder sig av rika matematiska problem. I sina exempel tar de upp uppgifter där eleverna 

inte behöver kunna läsa. De anser att texterna till problemen bör vara korta och inte innehålla 

ord som står i vägen för det matematiska innehållet. De anser att det är viktigt att man läser 

problemet tillsammans och då fokuserar på att eleverna ska förstå problemet och inte hur de 

ska kunna lösa det. Exempel på annat stöd man kan använda sig av är bilder och att läsa in 

texten så eleverna kan lyssna på den när de själva vill under processen. Enligt Palmér och 

Bommel är det alltså inga problem att arbeta med problemlösning i de lägre årskurserna. 

Ålder eller lässvårigheter är inga hinder så länge man som lärare ger eleverna rätt stöd och 

rättvisa förutsättningar för att kunna arbeta med problemlösning.  

 

Som tidigare nämnt använder sig Palmér och Bommel (2016) av rika matematiska problem 

redan i förskoleklass. De har förenklat Hagland, Hedrén och Taflins (2005) lista på krav för 

rika matematiska problem som går att läsa i sin helhet längre ned. Denna lista är alltså Palmér 

och Bommels version av krav på problem som de arbetar med i förskoleklass:  

 

 introducera viktiga matematiska idéer eller lösningsstrategier 

 är lätt att förstå 

 alla elever har möjlighet att arbeta med 

 upplevs som en utmaning 

 kräver ansträngning och tillåts ta tid 

 kan lösas på flera olika sätt med olika strategier och representationer 

 

 

 

1.3.3 Strategier för att lära ut  
 

Det finns många olika strategier för att lära ut problemlösning. Nedan redovisas några 

allmänna strategier som är vanligt förekommande i litteratur och forskning och som genom 

enkät och intervjuer i denna studie framkommit som strategier som lärarna använder sig av 

för att lära ut problemlösning. 

 

 

Rika matematiska problem 
 

Taflin (2007) visar genom sina studier på argument till att arbeta med rika matematiska 

problem som undervisningsform för att lära, inte bara problemlösning utan matematik 

överlag. Genom att arbeta med rika matematiska problem för att lära ut problemlösning har 

man krav på problemuppgifterna som man ger till eleverna. Hagland, Hedrén och Taflin 

(2005, s. 28-30) beskriver sju kriterier för att ett problem ska klassas som rikt. 

 

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

lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och 

matematiska idéer.  

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 

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

 

 

Helklassdiskussion 

 

Maria Larsson (2015) lyfter vikten av att vid arbete med problemlösning lägga stor vikt vid 

den avslutande helklassdiskussionen. Detta då man på så vis kan synliggöra elevernas olika 

lösningar och koppla dessa till och synliggöra matematiska idéer och relationerna mellan dem. 

Enligt Larsson är det viktigt att läraren aktivt är med och styr diskussionen. Hon har tagit fram 

en modell för hur man som lärare kan lägga upp arbetet med helklassdiskussion efter arbete 

med problemlösning i matematik. Ett första steg är att som lärare bör tänka igenom vilka olika 

lösningar eleverna kan tänkas komma på. Detta för att enklare kunna ta rätt beslut under 

lektionen och diskussionens gång. När läraren sedan leder diskussionen är detta på ett 

genomtänkt sätt där elevernas lösningar diskuteras i en viss ordning för att enkelt kunna lyfta 

matematiska kopplingar och idéer. Larsson menar att genom att använda sig av modellen med 

helklassdiskussioner skapar man som lärare ett klassrum där eleverna samarbetar och hjälper 

varandra att förstå problemlösning och matematik.  

 

 

Göra egna problem 

 

Silver (1993) har genom sin undersökning kommit fram till att alla elever har nytta av att 

skapa egna problem i matematik. Detta då skapandet av egna problem kan stimulera elevernas 

intresse för matematik och utveckla deras kunskaper inom problemlösning. Hagland, Hedrén 

och Taflin (2005) lyfter strategin att låta eleverna skapa egna problem då detta även hjälper 

läraren att bedöma om eleven förstår de matematiska tankar som problemuppgiften vilar på.  

 

 

Arbeta med laborativt material  

 

Att arbeta med laborativt material är inte främmande inom matematikundervisningen. Redan 

på 80-talet beskrev Gustafsson (1982) vikten av att arbeta med laborativt material och påstod 

att kunskapen går ”genom handen till huvudet”. Gustafsson talar mycket om vikten av att 

använda laborativt material vid de olika räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och 

division.  

 

I Björkqvist (2001) artikel refererar han till en av Mayers åtgärder för förbättrad undervisning 

av problemlösning i matematik. Genom att rita bilder eller använda sig av laborativt material 

kan eleverna översätta uppgiften från abstrakt till konkret och på så vis få enklare att förstå 

den och finna en lösning. Dessa tankar ingår i Mayers första åtgärd som kallas för 

”Översättningsträning”.   
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Bearbeta texten 

 

Bruun (2013) har i sin studie undersökt vilka strategier lärare använder sig av när de ska lära 

ut problemlösning och kommit fram till att en av de vanligast förekommande strategierna är 

att identifiera nyckelinformation i texten. Genom att ringa in, stryka under och hitta frågan 

kan eleverna bearbeta texten. Några lärare i denna studie kallar det under intervjuerna att 

”översätta till mattespråk” vilket beskriver strategin att bearbeta texten väl. I Pólyas (1945) 

fyra regler vid problemlösning lyder den första regeln ”förstå problemet”. Detta kan uppnås 

bland annat genom att bearbeta texten. Pólya ger även förslag på lämpliga frågeställningar att 

ställa sig för att kunna lösa uppgiften vilket är ett sätt att bearbeta texten;  

 

 Vad är det som söks? 

 Vad är givet?  

 Känner du till något liknande problem?  

 Skulle du kunna lösa en del av problemet? 

 

 

Ett- till flerstegsproblem & elevnära problem 

 

Magne (1998) beskriver tre formalistiska metoder för att lära ut problemlösning i form av 

Pólyas regelmetod (se nedan), att systematiskt träna ordförrådet i matematik och att gå från 

ettstegsproblem till flerstegsproblem. Genom att gå från ett- till flerstegsproblem fokuserar 

man alltså på att gå från enkla problem till svårare, att eleverna ska få en tydlig progression i 

arbetet med problemuppgifterna. I Magne beskrivs även Witt och Donovans metod som 

bygger på livsmatematik där man går från lättare till svårare problem och baserar dessa på 

verkliga händelser ur elevernas liv eller genom att tillexempel få eleverna prismedvetna och 

jämföra priser på produkter de brukar köpa. Att arbeta med elevnära problem innebär alltså att 

utgå från problem som eleven kan relatera till och har kännedom om. Det råder dock delade 

meningar om att använda ”elevnära” problem. Wistedt, Brattström och Jacobssons (1992) 

studie visar att matematikproblem som baseras för mycket på verklighet och elevernas egen 

vardag ofta blir ett hinder snarare än ett hjälpmedel för elever att utveckla matematisk 

kompetens.  

 

 

Arbeta i steg  

 

Pólyas (1945) regler vid problemlösning lyder enligt följande: 

 

1. Förstå problemet 

2. Gör en plan 

3. Utför planen 

4. Se tillbaka 

 

Magne (1998) översätter Pólyas regler till hur man som grundskoleelev kan uppfatta reglerna 

som olika steg; genom att först läsa uppgiften noggrant och tolka uppgiften med egna ord, 

sedan fundera vilka strategier man ska använda - kan jag rita för att lösa och vilken 

räknemetod passar bäst? Sedan genomförs planen från föregående steg, beräkningar utförs, 

metoden redovisas, svaret skrivs. Sist ska allt kontrolleras, ger svaret svar på uppgiftens fråga, 

hur ska jag kontrollera lösningen?  
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Även Schoenfeld (1985) utgår från Pólyas faser och vidareutvecklar dessa. Han analyserade 

problemlösningslektioner genom att föra noggranna protokoll som utgick från följande sex  

steg: 

 

1. läsa och förstå problemet (read) 

2. analysera (analyze) 

3. utforska (explore) 

4. planera (plan)  

5. genomföra (implement) 

6. verifiera (verify) 

 

Enligt Schoenfeld sammanfattar dessa steg de väsentligaste delarna av 

problemlösningsprocessen. Han menar att förmågan att genomföra dem är avgörande för 

framgångsrik problemlösning. Han visade också att mindre framgångsrika problemlösare ofta 

brukade bortse från planeringsfasen samt att framgångsrika problemlösare betydligt oftare än 

andra växlade mellan de olika faserna.  

 

 

1.3.4 Lösningsstrategier för att lösa problemuppgifterna  
 

I en studie av Bruun från 2013 redovisas att av 70 lärare i årskurserna 2-5 är det ingen av dem 

som lär ut alla de lösningsstrategier som NCTM rekommenderar att de borde lära ut i deras 

respektive årskurs. De lösningsstrategier som NCTM rekommenderar är: rita en bild, leta efter 

ett mönster, systematiskt gissa och kontrollera, dramatisera, gör en tabell, lösa ett enklare 

problem och arbeta baklänges. Samtidig visar Kiliç (2017) i sin studie att ca 40 % av 120 

lärare som deltog inte ens klarar av att framställa ett problem som kan lösas med en viss 

lösningsstrategi. Då alla elever är och lär olika är det viktigt att man som lärare kan ge 

eleverna flera olika verktyg och strategier för att lösa problem, kan man inte 

lösningsstrategierna själv så är det svårt att lära ut dem.  

 

Taflins (2007) egna studie visar att elever och lärare som arbetade med ett specifikt problem 

använde sig av en mängd olika lösningsstrategier som tillexempel att måla och rita, göra en 

tabell, söka mönster, söka efter en regel, försöka finna ett generellt uttryck, och använda 

formler. 

 

Lester (1996) menar att lösningsstrategier är metoder som används vid problemlösning. Han 

redovisar några av dessa lösningsstrategier: välja en eller flera operationer att arbeta med, rita 

bilder, söka mönster, arbeta baklänges, göra en lista, skriva upp en ekvation, dramatisera 

situationen, göra en tabell eller ett diagram, gissa och pröva, lösa ett enklare problem, 

använda laborativa material eller modeller.  

 

I Pólyas (1945) heuristiska lexikon behandlas olika tumregler som är användbara vid 

problemlösning, som kan ses som olika lösningsstrategier, några av dessa är: att arbeta 

baklänges, att ställa upp en ekvation, söka likheter med något redan bekant, att dela upp i 

delproblem, att söka generaliseringar, att gissa och pröva.   

 

Lesh och Zawojewski (2007) menar att man inte bör undervisa eleverna i olika 

lösningsstrategier, utan att eleverna bör få möta en mångfald av matematiska problem och 

lösningar där lösningsstrategier är olika framgångsrika i relation till olika problem. Genom 

sådan undervisning ges eleverna möjlighet att utveckla en bred repertoar av lösningsstrategier 
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att använda vid problemlösning. Lösningsstrategier som de nämner är att rita, söka mönster, 

arbeta baklänges, göra listor, dramatisera, göra tabeller, göra diagram, gissa och pröva, 

förenkla problemet och eller använda laborativt material.  

 

Det finns många lösningsstrategier, många av de ovan påminner om eller är liknande 

varandra. Då alla elever är olika är det viktigt att som lärare ha kunskap om och kunna dela 

med sig av många olika strategier till sina elever. Magne (1998) talar om vikten av att som 

lärare uppmuntra sina elever att testa olika strategier för att lösa problem. 

 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka om och hur lärare i de lägre årskurserna lär ut och arbetar 

med problemlösning i matematik.  

  

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

 

1) Vilka arbetssätt använder lärare i de lägre årskurserna vid problemlösning i 

matematik? 

2) Vilka strategier använder lärare i de lägre årskurserna för att lära ut problemlösning i 

matematik? 

3) Vilka lösningsstrategier lär lärare i de lägre årskurserna ut som lösningsmetoder vid 

problemlösning i matematik? 
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2 METOD 
 

För att ta reda på vilka strategier och lösningsstrategier som finns att använda sig av inom 

problemlösning har litteratur och forskning granskats närmare. För att sedan undersöka vidare 

hur lärare arbetar med problemlösning; vilka arbetssätt och metoder de använder, vilka 

strategier de använder för att lära ut samt vilka lösningsstrategier de lär ut till eleverna, har en 

enkät att gått ut till ett större antal lärare och ett antal kvalitativa intervjuer genomförts med 

ett mindre antal lärare. Detta i ett försök att få en bred blick över hur lärare arbetar med 

problemlösning och sedan en djupare inblick i hur de arbetar.   

 

Då enkäter ger en bred men ytlig information (Johansson & Svedner, 2010) har kvalitativa 

intervjuer genomförts med ett antal lärare för djupare uppföljning av hur de arbetar med 

problemlösning i matematik. Efter genomförd enkät har intervjuer genomförts med de lärare 

som meddelat att de kan tänka sig att ställa upp på en intervju samt andra lärare som kontaktas 

efter hand.  

 

Både enkäten och intervjuerna bearbetades och analyserades genom fenomenografisk 

analysmetod för att kunna ge svar på frågeställningarna; vilka arbetssätt lärare använder vid 

problemlösning i matematik, vilka strategier de använder sig av för att lära ut problemlösning 

samt vilka lösningsstrategier de lär ut till eleverna.  

 

2.1 Urval 

 

För att samla in data till studien skickades en enkät ut till rektorer i två medelstora kommuner 

i mellersta Sverige. Enkäterna skickades via mejl till rektorerna med önskan att de skulle 

skicka vidare enkäten till verksamma lärare i lågstadiet och förskoleklass. I mejlet framgick 

vad svaren på enkäten skulle användas till samt att alla deltagande skulle vara helt anonyma. I 

slutet på enkäten kunde de svarande meddela om de kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju inom samma ämne, även denna helt anonym. Kunde de tänka sig det fick de lämna 

kontaktuppgifter i en ruta i enkäten eller återkoppla via mejl eller telefon.  

 

Totalt svarade 16 lärare på enkäten. Antalet som anmälde sitt intresse för intervju genom 

enkäten var två stycken varav en av dessa två svarade vid återkoppling och en intervju 

bokades in. De andra tre lärarna som intervjuades letades upp genom tidigare kontakter inom 

skolan, bland annat genom tidigare VFU. Antalet intervjuade lärare är alltså 4 stycken. De 

som svarat på enkäten och/eller blivit intervjuade är alla verksamma lärare inom förskoleklass 

eller lågstadiet.  

 

2.2 Forskningsetiska principer  

 

Genom hela arbetet har en tydlighet om vad informationen som kommit in genom enkät och 

intervju ska användas till varit viktig, att den endast används till detta examensarbete om 

problemlösning i matematik. Alla deltagande har blivit informerade om att de är helt 

anonyma, att de gärna får ställa frågor före, under, efter eller avbryta helt om de inte vill 

slutföra enkät eller intervju. Detta sammanfattas genom Vetenskapsrådets (2002) principer för 

etiskt korrekt forskning som följts genom hela studien:  
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1. Informationskrav: Den svarande informeras om syfte och tillvägagångssätt för studien 

samt att den svarande har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

2. Samtyckeskravet: Studien är frivillig och den svarande bestämmer över sitt deltagande 

i studien.  

3. Konfidentialitetskravet: Den svarande garanteras total anonymitet.  

4. Nyttjandekravet: Den svarande informeras om vad det insamlade kommer användas 

till och att detta endast kommer användas i forskningssyfte och inte till något annat.  

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

 

De metoder som valdes är enkät och intervju. En webbaserad enkät med tanken att få bred 

information och kvalitativa intervjuer för att kunna få djupare information om hur lärarna 

arbetar med problemlösning i matematik.  

 

2.4 Procedur 

 

2.4.1 Enkät 

 

Enkäten var webbaserad och formulerades genom hemsidan WebbEnkäter (2007). Frågorna 

formulerades efter stöd och diskussion med handledaren för att få så uttömmande svar som 

möjligt. Johansson och Svedner (2010) menar att en viktig del vid enkätundersökningar är att 

formulera bra frågor kopplat till frågeställningarna. Några frågor hade fasta svarsalternativ 

och några hade mer fria svar med möjlighet att skriva egen text. Ett mejl skickades ut till cirka 

60 rektorer i två medelstora kommuner i Mellansverige (se bilaga 1) med uppmaning att de 

skulle vidarebefordra mejlet till lärare i F-3 i deras skola eller återkoppla med deras 

mejladresser. Ett påminnelsemejl gick ut efter ett par veckor med uppmaningen att besvara 

enkäten. När enkäten legat ute en månad efter påminnelsemejlet sammanställdes svaren i ett 

dokument för senare analys.  

 

2.4.2 Intervju 

 
Intervjuerna genomfördes individuellt med alla deltagande lärare. I samband med inbokning 

av intervju fick den intervjuade informationen om sina rättigheter i form av fullständig 

anonymitet, möjlighet att ställa frågor före, under och efter samt möjlighet att helt avbryta 

intervjun om den intervjuade så önskade. Den intervjuade fick även reda på att intervjun 

skulle ta cirka 30 minuter samt att den skulle spelas in (endast ljud) som bara jag skulle lyssna 

på för transkribering och analys. Den intervjuade blev även ombedd, om det fanns möjlighet 

att ta fram exempel på problemlösningsuppgifter som de brukar arbeta med. Detta då dessa 

uppgifter kunde användas som utgångspunkt för att tala om hur läraren arbetar med 

problemlösning. Ett antal öppna frågor formulerades som utgångspunkt, nästan alla lärare fick 

alla dessa frågor ställda under intervjun men alla fick även individuella frågor anpassade 

utefter deras svar då det var en kvalitativ intervju. En kvalitativ intervju är enligt Johansson 

och Svedner (2010) det bästa sättet för att få ut så mycket information som möjligt från den 

intervjuade. En kvalitativ intervju bygger på friare frågor som anpassas efter den person som 
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intervjuas och vad denne säger. Efter genomförd intervju har hela intervjun transkriberats 

ordagrant i ett dokument för senare analys.   

 

2.5 Analysmetoder 

 

Som analysmetod har fenomenografisk analys valts till både enkäten och intervjuerna. Detta 

då de frågor inom enkäten som bidrar till att svara på studiens frågeställningar var öppna 

frågor där lärarna själva fått skriva sina svar med egna ord. Intervjun har transkriberats, alltså 

skrivits ut ordagrant och har därmed också varit möjlig att analysera genom fenomenografisk 

analysmetod.  

 

2.5.1 Fenomenografisk analysmetod 

 

Enligt Starrin och Svensson (1994) kan fenomenografin översättas till ”beskriver det som 

visar sig”. Inom fenomenografin talar man om första och andra ordningens perspektiv. Alltså 

att man kan se på tillvaron på två sätt: 

 

Första ordningen – världen och hur den är beskaffad. 

Andra ordningen – vilka uppfattningar/föreställningar/erfarenheter människor har om världen. 

 

Genom att analysera det insamlade utifrån ett fenomenografiskt synsätt användas andra 

ordningens perspektiv och svaren som de svarande/intervjuade ger tolkas. Den svarandes 

uppfattning och beskrivning av tankar och handlingar identifieras, svaren tolkas och kopplas 

till beskrivningskategorier som visat sig utifrån data som inkommit genom enkät och intervju. 

Då den fenomenografiska forskningen strävar efter att beskriva olika uppfattningar som finns 

inom den valda målgruppen ses det som en fördel om man har stor variation i gruppen av 

svarande/intervjuade, detta för att få med olika variationer av uppfattningar. Forskningen 

strävar efter att beskriva olika uppfattningar som finns och kopplas på så vis till andra 

ordningens tankar om att se på tillvaron, människans tankar och relation till omvärlden 

(Alexandersson, 1994). Nedan redovisas tre varianter med olika beskrivningskategorier som 

ska hjälpa till att besvara studiens tre frågeställningar.  
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2.6 Beskrivningskategorier  

 

2.6.1 Arbetssätt 

 

De fyra beskrivningskategorierna är kopplade till arbetsmetoder och används för att besvara 

frågeställningen: Vilka arbetssätt använder lärare i de lägre årskurserna vid problemlösning i 

matematik? Beskrivningskategorierna har framkommit genom analysen av det insamlade 

materialet genom enkät och intervjuer och är alltså egen kategorisering av olika arbetssätt som 

lärare använder sig av. Alla fyra arbetssätten kan ses som generella och väletablerade då de 

alla nämns i litteratur och då jag själv stött på arbetssätten vid VFU och arbete i skolan. Jag 

anser därför att de inte behöver närmare presentation i bakgrunden än den korta beskrivningen 

som finns nedan.   

 

 

 

 

 
 

 

1. Par/grupp/helklassarbete – arbeta gemensamt istället för enskilt. 

2. Arbeta i matematikboken – arbeta med problemlösningsuppgifterna som finns i 

matematikboken.  

3. Arbeta med material – på något vis ta hjälp av fysiskt material för att arbeta med 

problemlösning i matematik.  

4. Leka – använda lek på elevnära nivå för att arbeta med problemlösning i matematik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetssätt vid 

problemlösning i 

matematik  

Par-, grupp-, 

helklassarbete 

Arbeta med 

material 

Arbeta i 

matematik-

boken 

Leka 
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2.6.2 Strategier för att lära ut  

 

De åtta beskrivningskategorierna är kopplade till strategier för att lära ut problemlösning som 

beskrivits ovan i litteraturbakgrunden och används för att besvara frågeställningen: Vilka 

strategier använder lågstadielärare för att lära ut problemlösning? 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Rika matematiska problem – använda sig av uppgifter som kan klassas som rika 

matematiska problem (se kravlista för ”rika problem” ovan). 

2. Helklassdiskussion – diskutera uppgifterna i helklass.  

3. Göra egna problem – eleverna får skapa egna problemuppgifter.  

4. Arbeta med material – eleverna får använda laborativt material för att lära 

problemlösning.  

5. Bearbeta texten – fokus läggs på att verkligen förstå texten och bearbeta den.  

6. Ett- till flerstegsproblem – gå systematiskt från lättare till svårare problem.  

7. Arbeta i steg – arbeta efter ett visst antal uttalade steg vid problemlösningsprocessen.  

8. Elevnära problem – arbeta med problem som eleverna enkelt kan relatera till och har 

kännedom om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier för att 

lära ut 

problemlösning i 

matematik  

Rika 
matematiska 

problem 

Helklass- 

diskussion 

Bearbeta 

texten 

Arbeta med 

material 

Göra egna 

problem 

Ett- till 

flerstegs- 

problem 

Arbeta i steg Elevnära 

problem 
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2.6.3 Lösningsstrategier  

 

De fem beskrivningskategorierna är kopplade till lösningsstrategier för att lösa 

problemlösningsuppgifter som nämnts ovan i litteraturbakgrunden och används för att besvara 

frågeställningen: Vilka lösningsstrategier lär lågstadielärare ut till eleverna som 

lösningsmetoder vid problemlösning? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Rita – teckna problemuppgiften för att kunna lösa den.  

2. Tabell/diagram – rita/gör en tabell eller ett diagram för att lösa problemuppgiften.  

3. Skriva en ekvation – skriva ut problemuppgiften med siffror för att lösa problemet.  

4. Använda material – använda laborativt material för att lösa problemuppgiften. 

5. Diskutera med varandra – ta hjälp av varandra och diskutera för att lösa problemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösningsstrategier 

för att lösa 

problemlösnings-

uppgifter i 

matematik 

Rita  Tabell/ 

diagram 

Använda 

material 

Skriva en 

ekvation 

Diskutera 

med varandra  
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3 RESULTAT 
 

Resultatet kommer att redovisas utifrån studiens tre frågeställningar och delas upp genom att 

redovisas efter enkät och intervju. En enklare sammanfattning avslutar varje del.  

 

 

3.1 Vilka arbetssätt använder lärare i de lägre årskurserna vid problemlösning i 

matematik?  

 

Under denna rubrik redovisas data som kan ge svar på studiens första frågeställning, vilka 

arbetssätt lärarna använder sig av. Svar som framkommit genom enkät och intervjuerna om 

hur lärarna arbetar med problemlösning i matematik överlag. 

 

3.1.1 Resultat enkät 

 

Något som framkommer genom enkäten är att vissa lärare använder material för att arbeta 

med problemlösning.  

 

”Ja. Jag använder mig mkt av affär då jag är arbetar med en åk 1-2” 

 

”Genomgång på tavlan och med små whiteboards.” 

 

”Ex jag kommer in med en korg mat med prislappar på. Eleverna får samarbeta efter 

olika uppdrag jag bjuder ut. Jag ska fira min födelsedag och behöver 5 muggar etc. Vad 

kommer mitt kalas att kosta?” 

 

”Använder så mkt attribut jag kan komma över, så det ska bli roligt och attraherande.” 

 

 

Lärarna svarar också att de ofta använder sig av annat än enskilt arbete vid problemlösning, 

eleverna får arbeta i par, grupp eller helklass.  

 

”Vi har mycket grupparbeten…”  

 

”Det är lite olika. Jag tar ofta en uppgift på tavlan och så får de fundera två och två 

lösning och svar. Sedan får de redovisa och vi har en diskussion om att man kan komma 

fram till svaret på olika sätt. Ibland får de jobba i grupp och ibland själv.” 

  

”Både självständigt, i grupp samt både i bok och i praktiken.” 

 

”Ibland arbetar de enskilt i böcker jag gjort iordning med färdiga problem och ibland 

två och två.” 

 

”De kan jobba i EPA.” 

 

”Parlösningar.” 
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”Både i par och enskilt. Att förklara hur man tänkt för någon annan ger mycket.; Vi 

jobbar också med problemlösning i helklass, i början av varje lektion.”  

 

 

Något som vissa av lärarna nämner är att de arbetar med problemlösning i 

matematikböckerna.  

 

”Både självständigt, i grupp samt både i bok och i praktiken.” 

 

”Ibland arbetar de enskilt i böcker jag gjort iordning med färdiga problem…” 

 

3.1.2 Resultat intervjuer  

 

Även i intervjuerna framkom att alla lärare ofta väljer att låta eleverna arbeta i par, grupp eller 

helklass vid problemlösning i matematik. Nedan redovisas exempel på svar från intervjuerna 

som visar detta. 

 

”Men det som är bra är att de ska resonera så att de får ju sitta i grupper då och 

eftersom den heter tänka, räkna, resonera så får man liksom lyssna lite hur de kommer 

fram till vissa problem.”  

 

”Sen är det ju olika typer av problemlösningar vi kör. Så ibland så blir det i grupp. 

Ibland två och två. Ibland enskilt.” 

 

”Och att både tillsammans med eleverna, hela klassen, att de tränar enskilt och sen att 

de får jobba i grupp och sen att de får jobba praktiskt.” 

 

”Och där kan man ju också jobba med kanonen, att titta på tillsammans och göra 

problemlösningar på kanonen.” 

 

”Och där var det bra uppgifter, de fick liksom diskutera i grupper och ta hjälp av 

varandra. Så man märkte att här händer det något hos eleverna. Och sen är det ju, det 

är givande när man arbetar med EPA.” 

 

”Sedan redan i årskurs ett så börjar jag med ett kort som jag har. Där man tar in och 

jobbar med problemlösning. Man tittar på det tillsammans mycket då.” 

 

 

 

De flesta lärarna talar om att de använder matematikboken för att arbeta med problemlösning.   

 

”Ja men jag utgår från mattebokens teorier och strategier. Favoritmatematik. Så är det 

ju den man följer eftersom det är den som de jobbar i.” 

 

”Då finns det olika nivåer, men så är det också i matteboken det finns olika nivåer i 

matematikboken. Det är favoritmatematik vi har så det är mycket från läromedlet som 

man plockar.”   
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”Mm. Ja alltså man blir ju lite slav under läromedlet tyvärr. Men jag tycker att det här 

läromedlet ändå är bra för att det är invävt hela tiden i materialet problemlösning. Så 

det kommer per automatik upp problemlösning hela tiden.”  

 

”Men jag kan hålla med om att det lätt kan bli, periodvis att ja men att det blir att man 

ska skjuta in det andra och så hinner man inte med och så blir man stressad av sidorna 

i boken. Men då har vi gjort så att vi inte behöver göra alla sidor utan vi ser vad som 

blir viktigt. Och det är de jag tror blir fel också, om man bara går efter och så tänker 

man att det andra ja det får komma in när det hinns med liksom. För att det ska vara 

lika, vad säger man, lika mycket fokus på problemlösning också. Och att det inte bara, 

att det är boken och vad den tar upp, även om den också tar upp problemlösning så är 

det ju inte tillräckligt.” 

 

 

 

Tre av fyra lärare nämner under intervjun att de arbetar med laborativt material vid 

problemlösning i matematik.  

 

”Speciellt de som kanske inte har språket, vi har ju liksom mångkulturellt så det är ju 

många som kanske inte har. Kan läsa och skriva. Och då blir det kanske lättare när 

man inte förstår siffran kanske och, liksom, se med tre figurer.” 

 

”Det handlar ju också om praktiskt jobba med problemlösning. Att kunna konkret 

kunna se, vad är problemlösning.” 

 

”Med pengar eller klossar eller vad som helst, att man synliggör det man gör.” 

 

 

 

Två av lärarna nämner att de brukar försöka få in lek i arbetet med matematik och 

problemlösning. 

 

”Ja men alltså istället för att man har en mattebok, bara. Så jag tror på att man ska 

leka in. Vi brukar säga så i vår arbetsgrupp liksom. Ja mattelek kallar vi det för. Vi 

kallar det inte för matte och matematik liksom, ja svenskalek och mattelek.” 

 

”Man får ju liksom leka in matematiken och att det ska bli roligt och lustfullt. Man 

märker ju av sådant, att de tar in de på det. De är ju fortfarande i lekstadiet så man får 

ju liksom göra det.” 

 

”Det är mindre verkliga problem. Vi har för oss och löser. Ett tag hade jag en affär i 

mitt klassrum, jag hade. Diverse saker man kunde köpa, mjölk och mjöl. Jag hade 

sparat kartongerna och så hade vi prismärkning och affär i klassrummet. Mer verkliga 

problem där för barnen.” 
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3.1.3 Sammanfattning  

 

Genom enkäten framkom att lärarna arbetar med material, matematikböcker och grupp- par- 

eller helklassarbete vid problemlösning i matematik. Detta framkom även genom intervjuerna 

samt att några lärare tar in lek för att lära matematik och problemlösning.  

 

 

3.2 Vilka strategier använder lärare i de lägre årskurserna för att lära ut 

problemlösning? 

 

Här redovisas resultat som kan besvara studiens andra frågeställning, vilka strategier använder 

lärare för att lära ut problemlösning, genom svar som framkommit genom enkät och 

intervjuerna.  

 

3.2.1 Resultat enkät 

 

I enkäten framkom att någon lärare använder sig av material för att lära ut problemlösning.  

 

”Visar med hjälp AV knappar och pärlor t.ex. subtraktion, blir mer tydligt när man 

visar på 5 knappar minus 4 pärlor är lika med 1 knapp.” 

 

 

Flera av lärarna använder sig av strategin att bearbeta texten.  

 

”Att läsa frågan noga! Vad efterfrågas?” 

 

”Stryka under i texten. Vad behöver vi veta, vilka tal är med. Rita och skriva uträkning/ 

olika uträkningar. Skriva svar.”  

 

”Vi läser talet och fokuserar på vad man vill att vi ska ta reda på. T.ex. hur mycket 

något kostar, eller hur många kolor varje barn får etc. Sen tittar vi efter vilka siffror vi 

har att jobba med. Diskuterar vilket räknesätt som passar att använda. Pratar om vikten 

av att visa hur eleven kommit fram till svaret, samt skriva svar med rätt enhet.” 

 

 

Tre av lärarna beskriver att de arbetar efter en tydlig progression där en av dessa tre nämner 

att eleverna får skapa egna problem.  

 

”Skapa och lösa egna problem eller gå från ett till flerstegsproblem.” 

 

”Går från en steg till flerstegsproblem.” 

 

”Liknelser if livet. Backar tillbaka för att fånga upp. Enkla först.” 

 

 

Två av lärarna beskriver att de lär eleverna att arbeta i steg. 
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”Ger eleverna tips på hur de kan lösa genom att tänka i steg: 1. Läs uppgiften; 2. Stryk 

under frågan; 3. Välj räknesätt; 4. Ställ upp eller rita; 5. Är svaret rimligt? Pratar 

mycket om att en bild är en stor hjälp när man löser problemlösningsuppgifter.” 

 

”Jag genomför alla de exempel som du föreslår, men jag använder mig också av 

"fingerfemman": 1. Läs uppgiften noga. 2: Vad frågar de efter. Vad ska du lösa. 3: Rita 

uppgiften använd alltså bildspråk och teckna mattespråk. 4. Skriv svar. Skriftspråk. 5 Är 

svaret rimligt.” 

 

 

En redovisar att de använder sig av diskussion i helklass och en annan svarar att den lägger 

tonvikt på ett enkelt språk.  

 

”Sedan får de redovisa och vi har en diskussion om att man kan komma fram till svaret 

på olika sätt.” 

 

”Försöker ofta använda enkla begrepp hämtade if barnens vardag, så att det är lätt att 

associera och förstå.” 

 

 

3.2.2 Resultat intervjuer  

 

 

Två av lärarna nämner uppgifter som kan liknas med strategin att använda sig av rika 

matematiska problem. 

 

”Men jag hade ju senast förra veckan, så gjorde jag såhär de tycker ju att det är lite 

roligt när de blir såhär en liten story. Och då ritade jag upp tre stora katter på tavlan. 

Och så, så de fick liksom en bild på det. Så pratade vi om och så skrev jag upp, nu 

kommer ni få ett problem här. Så fick de ett varsitt tomt papper och penna. Och så fick 

de sitta två och två, nu ska ni försöka lösa den här uppgiften. Ni får prata med 

varandra, ni får rita och så här. Och då pratade vi om uppgiften först, då var de så här 

att de här tre kattmammorna, de har tillsammans 18 kattungar, men hur många 

kattungar har varje mamma? Och ni ska ge tre förslag.” 

 

”Sen hade vi, jag skulle ha något disko med någon klass och de höll på och räkna ut 

korv och bröd, hur många korvar ska var och en få. Hur mycket. I slutändan handlade 

det om hur mycket pengar skulle vi samla in från var och en. Det var treor, det blev ju 

ett jätteproblem med många aspekter för dem. De ville ha väldigt mycket att äta, den 

här klassen. Och sådär men snacka om ett verkligt problem som vi fick som vi behövde 

ta tag i och det känner jag att där, ja tappar mer och mer sådant.” 

 

 

 

Alla lärare nämner någon gång att de använder sig av strategin att diskutera i helklass för 

att lära ut problemlösning. Några exempel på detta redovisas nedan.  

 

”Ja jag brukar ha i slutet av, ja innan de går hem brukar jag ha lite reflektionstid. Vad 

är det vi har gjort idag är det någon som har lärt sig något nytt? Idag hade vi det här 
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och vad gjorde vi då, de får återberätta lite. Och då kan det ju kanske vara att det är 

någon som snappar upp något som kanske inte lyssnar då som ja.” 

 

”Utan det är alltid jag som läser eller säger. Tar problemet högt och så skriver jag upp 

det och så jobbar vi så liksom.” 

 

”Då samlar jag ihop dem och så pratar vi om det, hur kan man lösa det på flera olika 

sätt då. Ja då får de se varandras.” 

 

”Den här återsamlingen är väldigt viktig. När man går igenom tillsammans. För de 

som ändå inte, för då brukar jag säga det men om ni inte tillexempel inte har kommit på 

tre förslag utan bara har ett svar med och lyssna och då fattar de ju. Och då var de en 

grupp som tom ”ja vi har inte skrivit upp det men nu vet vi ett till förslag”. Då hängde 

ju dom med på det viset, så jag tycker ju inte att det är något misslyckande på det viset, 

att det är någon som inte snappat upp hela grejen för de gör de ändå i slutändan.” 

 

”Ja och att man berättar vad är det som händer, hur tänker jag. Att de själva får 

berätta hur tänker jag, för alla tänker ju olika. Att man får berätta hur man tänker, 

ibland kan man ju tänka, men att man får fel svar.” 

 

”Ja du, ja men det handlar om det här när man har en dialog med klassen. När man 

jobbar vid tavlan och man ritar och pratar. Det är då man kan hitta olika steg också i 

problemlösningen.” 

 

”Och de tar vi ju upp också, det är inte alltid vi kör dem men ja i perioder så kör man 

dem och så pratar man hur man kan lösa, hur man kan tänka, hur kommer man fram till 

svaret. Inte bara svaret för svaret är egentligen underordnat i den delen då. Utan mer 

hur tänkte du hur kom du fram till det och att det finns fler sätt att tänka på.” 

 

”De fick liksom diskutera i grupper och ta hjälp av varandra. Så man märkte att här 

händer det något hos eleverna.”  

 

 

Några av lärarna nämner att de låter eleverna göra egna problem. Vissa av dem kallar det 

för mattesagor.  

 

”Så det har ju vart bra sen har vi ju gjort att de har fått gjort egna, det gjorde vi också 

förra veckan. Jag gör ju de här i halvklass. Så jag körde med båda. Och så sen på en 

annan lektion så fick de hitta på egna, mattesagor kallar vi då det för men det är ju då 

problemlösning. För när jag går igenom på tavlan innan, vad ska vi jobba med då är 

det vad: problemlösning, hur: skriva en egen mattesaga.” 

 

”Ja alltså jag tycker om det här med mattesagor. Är jag mycket för. För där ser jag att 

det blir tydligt, när man gör mattesagor. För jag jobbar mycket med de också, att de får 

göra egna mattesagor.”  

 

”Då får de oftast kanske i nått par eller att de gör problem till varandra. Och de kan 

man göra på så många olika sätt och det har vart olika genom åren beroende på vad 

man har för gupp och klass. Man kan, alla gör ett problem och lägger i en burk sen får 
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man hämta ett problem och lösa där eller att man löser problemet tillsammans som 

ligger i burken och sådana grejer.” 

 

 

Tre av fyra lärare nämner att de arbetar med laborativt material som strategi för att lär ut 

problemlösning.  

 

 

”Det är en strategi sen som du sa laborativt material. Vi har alltid kuber som de har 

tillgång till. Så ibland har vi kunnat ge dem x antal kuber så ska de lösa de på olika 

sätt, både enskilt och två och två.” 

 

”Ja men dels tycker jag ett sätt som är lyckat det är ju att de får sitta med kuber, och 

lösa det. Är det problemlösning så är det praktisk problemlösning som man jobbar med, 

klossar, bilar och så ska man göra egen problemlösning. Så man ser konkret också.” 

 

”Men också mycket att man då kan använda sig av praktiskt material när man läser 

texten. Är det bilar så kan man ändå ha de här klossarna, för att synliggöra vad är det 

som står. Är jätteviktigt, i alla fall i ettan.” 

 

”Med pengar eller klossar eller vad som helst, att man synliggör det man gör.” 

 

” … bygg och konstruktion t.ex. kan de resonera och lösa tillsammans och träna på 

samarbeta.” 

 

 

Att bearbeta texten är en strategi som flera av lärarna använder sig av.  

 

”Så alltså vi började ju från början, från början började jag prata om ja men nu blir 

det text men hur ska vi lösa det här med mattespråk? Alltså med siffror.” 

 

”Ja att sen se att i problemlösning så är det ju, det är ju ett räknesätt som innehåller 

problemlösning också. Är det liksom? Vad är det de vill veta? Och vad är det för siffror 

vi har att jobba med? Att kunna se liksom mera, det är inte så svårt.” 

 

”Ja vad frågar de efter vad är det de vill ha reda på? Vad ska, vad vill de ha för svar?” 

 

”Ja, jag brukar säga såhär vad frågar de om? Vad hände? Vad vill de få reda på? Att 

liksom, så man inte bara läser och jag kan inte. Men de frågar hur mycket pengar du 

har kvar när du har köpt någonting. Då är det lättare. Men att man tänker såhär vad 

frågar de om?” 

 

”Ja sammanlagt liksom, då är det plus liksom. Man hittar strategier för olika barn. Men 

det här blir ju mer på en individuell nivå, jag tar upp det i stora hela men sen är det när 

de här eleverna som bara ser det som ett jätteproblem behöver hjälp. Så är det de 

sakerna jag trycker på.” 
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Även strategin att arbeta i steg använder flera av lärarna.  

 

”När man jobbar vi tavlan och man ritar och pratar. Det är då man kan hitta olika steg 

också i problemlösningen. För man tar olika steg. Och när man har en dialog med 

eleverna när man tillsammans inte har så många, bara har några stycken och pratar 

om det.” 

 

”Nej inte så men jag försöker bygga upp en struktur för dem, hur de ska ta sig an 

problemet. Det tycker många är svårt. Hur ska man ta sig an problemet. Mycket är ju, 

börja rita, rita upp problemet. Och kolla upp, vad är det de frågar om? Så ja.” 

 

”Och försöka dela upp det i steg liksom. Inte ta allt på en gång.”   

 

”Ja men om det är flera delar som ska, att man inte behöver ha så bråttom och se och 

ta alla delar på en gång utan delar. Men ta det här först, så räknar du plus här och sen, 

vad ska du göra sen vad vill de sen liksom? Vad är det då som händer? Så att det blir 

liksom ja någon slags kronologisk ordning i vad som ska göras. Utifrån den, problem 

eller texten som de har.” 

 

 

Tre av lärarna använder sig av elevnära problem när de arbetar med problemlösning. 

 

”Jag hade ett gosedjur med mig. De tycker att de är roligt om man har så här 

handdocka med sig. Och då hade jag liksom en sådan som jag hade med mig och ja 

Pelle här, ja vi säger att han hette Pelle, har jättesvårt att räkna. Så hade han en korg 

med sig och så hade han olika föremål och så liksom. Så låtsades han räkna då när han 

tog ut dessa föremål, då kan man ju plocka när man har en handdocka och så. Räkna 

han ju tokigt. Och så räkna han till fem, nej det är sex sa barnen.” 

 

”Men jag hade ju senast förra veckan, så gjorde jag såhär de tycker ju att det är lite 

roligt när de blir såhär en liten story. Och då ritade jag upp tre stora katter på tavlan. 

Och så, så de fick liksom en bild på det. Och så när man kunde berätta också exempel 

ja men gud nu fick den där noll kattungar och den där 15 kattungar och då blir de 

såhär OJ. De tycker de är roligt att det blir lite sådant också.” 

 

”Sen hade vi, jag skulle ha något disko med någon klass och de höll på och räkna ut 

korv och bröd, hur många korvar ska var och en få. Hur mycket. I slutändan handlade 

det om hur mycket pengar skulle vi samla in från var och en. Det var treor, det blev ju 

ett jätteproblem med många aspekter för dem. De ville ha väldigt mycket att äta, den 

här klassen. Och sådär men snacka om ett verkligt problem som vi fick som vi behövde 

ta tag i och det känner jag att där, ja tappar mer och mer sådant.” 

 

 

3.2.3 Sammanfattning  

 

Genom enkäten framkommer ett antal strategier som lärare använder sig av för att lära ut 

problemlösning; använda material, bearbeta texten, gå från ett- till flerstegsproblem, skapa 

egna problem, arbeta efter tydliga steg samt att diskutera i helklass. Alla dessa strategier 
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nämns även i intervjuerna, ytterligare strategier som framkommer genom intervjuerna är att 

arbeta med rika matematiska problem samt elevnära problem.  

 

 

3.3. Vilka lösningsstrategier lär lärare i de lägre årskurserna ut som 

lösningsmetoder vid problemlösning?  

 

Här redovisas resultat som kan besvara studiens tredje och sista frågeställning, vilka 

lösningsstrategier som lärare lär ut till sina elever som lösningsmetoder vid problemlösning. 

 

3.3.1 Resultat enkät 

 

Väldigt få strategier som lärarna lär ut till eleverna för att lösa problem framkom genom 

enkäterna. De som framkom var att rita en bild, göra tabell eller diagram och skriva uträkning 

(ekvation).  

 

”Ibland ritar vi eller gör tabeller och diagram om det behövs.” 

 

”Brukar låta eleverna måla en bild och visa hur de tänker eller göra en tabell.” 

 

”Att de kan rita, göra tabeller m.m.” 

 

”Tabeller brukar jag visa med hjälp av staplar i lego. Vi har trär stora pärlor på tråd i 

två olika färger för att visa på hur många flickor respektive killar vi är i klassen.” 

 

”Rita och skriva uträkning/ olika uträkningar.” 

 

3.3.2 Resultat intervjuer  

 

Precis som i enkäten, framkom det endast några få strategier som lärarna lär ut till sina elever 

för att de ska kunna lösa problemuppgifterna.  

 

 

Rita var den vanligaste lösningsstrategin precis som i enkäten. Några exempel på svar som 

tyder på detta:  

 

”De beror på vad de är för uppgift, men papper och penna så får de rita och komma 

fram till lösningen.” 

 

”Utan då försöker jag få dem att rita upp, det är inte alltid du har de laborativa 

materialet med dig och då kan du inte vara körd för du inte har plastpengar med dig 

eller klossar eller djur eller vad det nu kan vara. Utan rita det då, det behöver inte vara 

några fina teckningar, det kan vara streckgubbar eller pinnar men att det blir 

någonting som får representera på pappret, att man istället ritar det.” 
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Det framkom även att strategin skriva en ekvation används, eller översätta texten till 

mattespråk som två av lärarna benämner det.  

 

”Så vi började ju från början, från början började jag prata om ja men nu blir det text 

men hur ska vi lösa det här med mattespråk? Alltså med siffror.” 

 

”Ja nu ska ni få göra det här i mattespråk, ni ska få fram ett tal av det här. Vad blir 

det.”   

 

 

Att använda laborativ material för att lösa samt att använda sig av diagram/tabell framgick. 

 

”Få använda material och de får bygga ihop själv och ta bort. Legobitar kan jag ha 

ibland när vi har stapeldiagram.” 

 

”Att liksom jag upplever att det kanske är lättare att förstå det. Få använda material 

och de får bygga ihop själv och ta bort. Legobitar kan jag ha ibland när vi har 

stapeldiagram.” 

 

 

Att diskutera med varandra används också som en strategi för eleverna att lösa problemen: 

 

”Ja och så prata med varandra då. När de sitter i grupp eller två och två.” 

 

”Det är givande när man arbetar med EPA.” 

 

 

3.3.3 Sammanfattning  

 

Genom enkäten framkom att lärarna lär eleverna lösningsstrategierna att rita en bild, göra 

tabell eller diagram och att skriva en ekvation, för att lösa problemuppgifter. Dessa 

lösningsstrategier framkom även genom intervjuerna samt lösningsstrategierna att låta 

eleverna diskutera med varandra samt att använda sig av laborativt material.  
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4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning 

 

Genom studien har det framkommit att alla lärare aktivt arbetar med problemlösning i 

matematik. Lärarna använder sig av olika arbetssätt, flera olika strategier för att lära ut 

problemlösning samt lär eleverna olika lösningsstrategier för att lösa problemuppgifterna. 

Alla lärarna arbetar med problemlösning i matematik oavsett årskurs. Lärarna kan oftast inte 

sätta ord på strategierna de använder, därför har studiens fenomenografiska utgångspunkt 

passat väl in då lärarnas beskrivning av hur de arbetar har kopplats till olika strategier, 

arbetssätt och lösningsstrategier. 

 

Det som framkommer genom studien som vanligaste arbetssätt vid problemlösning är att låta 

eleverna arbeta i par, grupp eller helklass. De strategier som lärarna använder för att lära ut 

problemlösning är bland annat att diskutera i helklass, att arbeta i steg och använda elevnära 

problem. Den vanligaste lösningsstrategin är att rita. Flera av lärarna beskriver att de använder 

material för att arbeta med problemlösning, både som sätt att arbeta, strategi för att lära ut och 

lösningsstrategi för eleverna att lösa problemuppgifterna.  

 

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Hög validitet innebär att studiens giltighet är hög, att det är relevant data för studien som 

mäts. Hög reliabilitet innebär att studiens tillförlitlighet är hög, att samma resultat skulle nås 

vid annan liknande utförd studie (Bryman, 2011).  

 

Då studien syfte var att undersöka hur lärare i de lägre årskurserna arbetar med 

problemlösning i matematik anses urvalet representativt i form av att det endast är lärare i 

årskurserna förskoleklass till årskurs tre som svarat på enkät och deltagit i intervjuerna. Denna 

slutsats kan dras då mejlet med enkäten endast gick ut till rektorer som ombads att sända 

mejlet vidare till lärare i de lägre årskurserna. De svarande på enkäten har alla angivit att de är 

minst behöriga att undervisa i lågstadiet med undantaget att en av dessa endast var behörig att 

undervisa i förskoleklass. De intervjuade lärarna var alla behöriga och arbetade med att 

undervisa i de lägre årskurserna. För att ta reda på hur lärarna arbetar ansågs enkät och 

kvalitativ intervju som bäst lämpade metoder för att kunna få reda på lärarnas egen 

uppfattning och tankar om detta. Samtliga intervjuer och enkäter genomfördes på liknande 

vis, det är dock två olika metoder och dessa har bedömts lika i resultatet. För att öka studiens 

tillförlitlighet hade ett alternativ varit att genomföra observationer för att kunna identifiera 

lärarnas arbetssätt, strategier och lösningsstrategier som de använder sig av i praktiken.  

 

Då intervjuerna baseras på samma grundfrågor men har olika följdfrågor beroende på svar har 

de svarande inte fått exakt samma frågor. Frågorna i enkäten liknar de frågor som ställdes i 

intervjuerna och bygger på samma grund som syftar till att ge svar på studiens tre 

frågeställningar. Det som skiljer de båda metoderna åt är att lärarna som deltog i enkäten alla 

fick fasta exempel kopplat till frågorna. Tillexempel vad en strategi för att lära ut 

problemlösning samt lösningsstrategi för eleverna att lösa problemuppgifter är. Detta var 

ingen självklarhet under intervjuerna utan där fick lärarna endast exempel om de körde fast 
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och inte kunde ge uttömmande svar. Frågorna som ställts både under enkät och intervju har 

varit med och bidragit till att besvara frågeställningarna. De faktum att lärarna som besvarat 

enkäterna endast fått frågor, ibland med exempel, att besvara själva utan följdfrågor och 

möjlighet att utveckla sina svar skiljer sig från lärarna som deltagit i intervjuerna.  

 

En av svårigheterna under arbetets gång har varit att få tag i lärare som kan tänka sig svara på 

enkäten eller ställa upp på intervju. I början av arbetets gång fanns tankar på att genomföra en 

testenkät och en eller två testintervjuer. Johansson och Svedner (2010) menar att det är bra att 

öva på att föra en intervju för att som intervjuare kunna få ut den information man vill. Dessa 

tankar fick dock snabbt ändras då det inte skulle finnas möjlighet att ”offra” någon av de 

lärare som kunde tänka sig att svara på enkäten eller ställa upp på intervju, då underlaget 

behövdes till studien.  

 

Då studiens analys bygger på fenomenografisk analys, där svaren tolkats och kopplats till 

olika kategorier kan man inte med säkerhet utgå från att lärarna arbetar exakt som den 

påstådda strategin beskrivits i bakgrunden. Ett exempel är helklassdiskussionen som beskrivs 

genom Mara Larssons (2015) tankar om denna strategi. Hon menar att man som lärare innan 

diskussionen ska tänka igenom alla tänkbara lösningar eleverna kan komma på. Då det genom 

studiens resultat framkommer att vissa lärare arbetar efter strategin att diskutera i helklass 

betyder det alltså inte att alla dessa lärare arbetar enligt Larssons tankar, utan tankar som 

liknar strategin att diskutera i helklass.   

 

En liknande studie med samma omfattning skulle säkerligen kunna ge liknande resultat. Men 

då ett lågt antal lärare deltagit i denna studie skulle liknande studiers resultat kunna variera 

beroende på tillexempel geografiska aspekter eller andra tillfälligheter. För att resultatet skulle 

kunna ses som giltigt, tillförlitligt och generaliserbart på lärare i de lägre årskurserna överlag 

skulle ett större antal lärare behöva delta i enkät och intervju.    

 

Då ett lågt antal lärare deltagit i enkät och intervju, att ingen testenkät eller testintervju 

genomförts, då material från både enkäten och intervjuerna har behandlats lika i resultatet 

trots olika tillvägagångssätt, att endast liknande frågor använts samt då begreppen och 

strategierna kan tolkas olika kan inte reliabiliteten och validiteten bedömas som hög för 

studien. Resultatet kan ses som ett exempel på hur några lärare i de lägre årskurserna arbetar 

med problemlösning i matematik men det kan inte generaliseras och anses gälla lärare i de 

lägre årskurserna överlag. 

 

 

4.3 Teoretisk tolkning  

 

Studien har gett svar på de frågeställningar som ställdes, vilket redovisas under rubriken 

resultat ovan. Trots att studien inte kan anses ge en generaliserbar bild av hur lärare i de lägre 

årskurserna arbetar med problemlösning, vilka strategier de använder för att lära ut och vilka 

lösningsstrategier de lär eleverna så anser jag att den redovisar att lärare i de lägre årskurserna 

arbetar aktivt med problemlösning i matematik och att de använder olika arbetssätt, strategier 

och lösningsstrategier trots att de oftast inte själva kan sätta ord på dessa.  

 

Nedan diskuteras teoretiska kopplingar mellan redovisad litteratur och tidigare forskning först 

kopplat till frågeställningarna och sedan övriga rubriker med koppling till rubrikerna i 

litteraturgenomgången.  
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4.3.1 Vilka arbetssätt använder lärare i de lägre årskurserna vid problemlösning i 

matematik? 

 

Studien redovisar att de flesta av lärarna arbetar med problemlösning i matematik genom att 

eleverna får arbeta i par-, grupp- eller helklass. Taflin (2007) menar att arbete med 

problemlösning i matematik ger naturliga tillfällen för samarbete. De lärare jag intervjuat har 

alla lyft vikten av att ha genomgång i helklass. Många lyfter det som ett viktigt arbetssätt för 

att få med alla elever, även de som kanske inte kommit fram till en lösning eller om det finns 

flera lösningar är det bra för alla elever att se att man kan lösa uppgiften på flera sätt. Att 

diskutera i helklass redovisas i studien även som en strategi för att lära eleverna 

problemlösning och detta vill jag koppla till ett av kriterierna som Taflin (2007, s. 167) 

nämner för att ett problem ska tolkas som ett rikt problem; ”Problemet ska kunna initiera en 

matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en diskussion som visar på olika 

strategier, representationer och matematiska idéer.”. Att använda strategin att arbeta med rika 

matematiska problem leder alltså naturligt till att arbeta i helklass och föra en diskussion.  

 

Det framkom att lärare använder sig av lek och elevnära problem för att lära ut 

problemlösning i matematik. I läroplanen (Skolverket, 2018) står att ”Eleven kan lösa enkla 

problem i elevnära situationer…” samt Taflin (2007) menar att arbete med problemlösning i 

matematik kan ge eleverna förutsättning att se sambandet med matematik och verklighet. En 

av lärarna beskriver att hon bruka arbeta med elevnära, rika matematiska problem i form av 

att använda situationer i elevernas vardag, tillexempel om de ska anordna en klassfest skapas 

problem naturligt som eleverna får hjälpas åt att lösa. Att arbeta med problemlösning på detta 

vis gör att de naturligt blir elevnära och att eleverna tydligt kan se kopplingen mellan 

matematik och verklighet. Samtidigt menar Wistedt (1992) att det snarare är negativt att 

använda elevnära problem från deras vardag då detta blir ett hinder för elevernas utveckling i 

matematik. Här anser jag att det är viktigt med en lagom balans, man kan inte endast använda 

problem baserat på elevernas vardag. En av lärarna i studien beskriver att detta sker naturligt, 

då man som lärare oftast inte har tid att ta in verkliga problem från elevernas vardag mer än 

någon gång ibland då det kräver mer tid och förberedelse på ett annat sätt än att arbeta i 

matematikboken eller med färdiga problem.  

 

Att arbeta med problemlösning som ett sätt att lära genom, som Hagland, Hedrén och Taflin 

(2005) beskriver att de moderna läroplanerna uppmanar till, anser jag att man genom 

resultatet för studien kan se att lärarna strävar efter. Det är inte endast matematiska kunskaper 

att lösa problem som eleverna förvärvar genom arbetet utan även flera kunskaper och 

färdigheter som läsförmåga, samarbete och problemlösning i stort. Detta vittnar om fördelen 

med att arbeta med problemlösning redan från tidig ålder och är ett av argumenten till att jag 

själv kommer arbeta med problemlösning i matematik från årskurs ett med mina framtida 

elever.  

 

4.3.2 Vilka strategier använder lärare i de lägre årskurserna för att lära ut 

problemlösning? 

 

Studien redovisar att lärarna använder sig av ett flertal strategier för att lära ut problemlösning 

i matematik. Något som framkommit genom studiens gång är att flera av lärarna har svårt att 

sätta ord på de strategier de använder sig av. Att beskriva hur de arbetar med problemlösning i 

matematik var inga problem och med tanke på studiens fenomenografiska analysmetod var 
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detta inget problem utan svaren analyserades och kopplades till olika strategier. Tankar väcks 

dock om lärarna ens är medvetna om de olika strategierna som finns eller om de endast 

arbetar på ett sätt de fått lära sig eller testat sig fram till? Alla elever lär på olika vis, och att 

som lärare ha flera olika strategier anser jag vara en självklarhet för att man ska kunna nå alla 

elever. Att Skolverket (2014) satsar på problemlösning i matematik, exempelvis genom större 

plats i kursplanen för matematik samt genom satsningen Matematiklyftet med egen modul om 

problemlösning, visar på vikten av att lärare har goda kunskaper om strategier för att lära ut 

problemlösning till sina elever. Jag själv hade inte kunskap om alla de strategier och 

lösningsstrategier som framkommit genom arbetets gång och detta är en av de saker jag tar 

med mig från studien, kunskap om många olika strategier och lösningsstrategier. Detta anser 

jag vara en stor fördel i mitt blivande yrke som framtida lärare speciellt då problemlösning är 

högaktuellt i skolan.  

  

Att arbeta efter tydliga steg är något som framkommer som strategi för att lära ut 

problemlösning. Detta har jag själv stött på under min egen skolgång och VFU. På min VFU 

tog vi fram en enklare stegmodell på hur eleverna kan lägga upp arbetet för att lösa problem. 

Dessa tankar har funnits enda sedan George Pólya tog fram sina fyra faser för problemlösning 

i mitten på 1900-talet: 

 

1. Förstå problemet 

2. Gör en plan 

3. Utför planen 

4. Se tillbaka 

 

Pólyas tankar redovisas ofta i olika studier om problemlösning i matematik, bland annat 

Magne (1998) och Taflin (2007) som nämnts tidigare i denna studie samt studier som 

genomförs idag vilket visar att detta är en beprövad och fungerande strategi för att lära ut 

problemlösning i matematik.  

 

Ofta redovisas att problemlösning är svårt för många elever då det krävs flera olika kunskaper 

och steg i processen för att lösa problem. Magne (1998) och Möllehed (2001) beskriver båda 

att läsförmåga är en viktig kunskap vid problemlösning, alltså behövs inte ”bara” räkne 

kunskaper som vid många andra matematikuppgifter. Strategin att arbeta i steg kan då hjälpa 

eleverna att komma igång och få en struktur i hur de ska lägga upp problemlösningen. Pólyas 

första fas är att förstå problemet. Oavsett om problemet redovisas i text eller på annat vis är 

det ett bra första steg, att verkligen förstå problemet innan man går vidare och börjar arbeta 

med en lösningsstrategi för att lösa det. I denna studie framkommer att många av lärarna anser 

att detta är viktigt, några av de strategier som används, tillexempel att arbeta i steg och att 

bearbeta texten bidrar båda till att man lägger fokus på att verkligen förstå problemet.  

 

4.3.3 Vilka lösningsstrategier lär lärare i de lägre årskurserna ut som 

lösningsmetoder vid problemlösning? 

 

Att det inte framkom så många lösningsstrategier som lärarna lär ut till eleverna för att lösa 

problemuppgifterna tror jag dels beror på att nivån på uppgifterna ännu inte är så svår i 

lågstadiet samt att jag som genomfört studien inte lagt lika stort fokus på detta under 

intervjuerna. Lärarnas tankar och förklaringar på hur de arbetar och vilka strategier de 

använder för att lära ut har fått tagit störst plats. Den vanligaste strategin är att rita en bild 

vilken känns som en naturlig och elevnära strategi att börja med. Något som är viktigt, precis 
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som vid strategier för att lära ut problemlösning, är att lärarna har kännedom många olika 

lösningsstrategier så de kan lära eleverna olika. Som sagt är alla elever olika, de lär och löser 

uppgifter på olika sätt. Bruun (2013) redovisar i sin studie att ingen av lärarna som deltog lär 

ut alla de strategier som rekommenderas av NCTM. Kilics (2017) studie visar att 40 % av 120 

lärare inte ens kan framställa ett problem som kan lösas med en viss strategi. Jag undrar därför 

och på grund av resultatet i min studie om lärarna har kunskap om flera lösningsstrategier? 

Jag upplevde som sagt att lärarna själva har svårt att sätta ord på strategierna de använde. Men 

jag är osäker på om detta betyder att de inte har kunskap om flera strategier då det som sagt 

även kan bero på uppgifterna, att uppgifterna som lärarna använder inte är så avancerade ännu 

och lättast löses med hjälp av att skriva en ekvation, använda material eller att rita en bild och 

därför blir endast dessa strategier aktuella. Magne (1998) påpekar vikten av att man som 

lärare uppmuntrar sina elever att testa olika strategier för att lösa problem. Då måste man som 

lärare ha kunskap om olika lösningsstrategier för att kunna uppmuntra eleverna till detta. Som 

sagt kan bristen på flertalet lösningsstrategier även bero på att uppgifterna är liknande 

varandra och inte kräver så stor uppfinningsrikedom för att lösas. Lesh och Zawojewski 

(2007) menar dock att det är viktigt att man som lärare låter eleverna möta olika typer av 

problemuppgifter som kräver olika lösningsstrategier vilket jag håller med om, det är lärarens 

ansvar att se till att eleverna får möta olika problem som kräver olika lösningsstrategier.  

 

4.3.4 Använda material  

 

Att arbete med material nämndes så ofta och av flertalet lärare vid både enkäten och 

intervjuerna om problemlösning var något som jag inte förväntade mig. Att använda material i 

matematikundervisningen har länge varit populärt men jag trodde inte att så många skulle 

nämna det just vid arbete med problemlösning. I litteratur och forskning tas material ibland 

upp som en lösningsstrategi. Exempelvis i Björkqvist (2001) där Mayers åtgärder för bättre 

undervisning av problemlösning redovisas. Mayers menar att eleverna genom att använda 

laborativt material kan få uppgiften att bli konkret istället för abstrakt vilket självklart är en 

stor fördel. Detta nämner fler av lärarna i studien som argument till varför de arbetar med 

laborativt material.  

 

Använda material har fått vara en del under alla beskrivningskategorier, under vilka arbetssätt 

lärare använder vid problemlösning i matematik, vilka strategier de använder sig av för att 

lära ut och vilka lösningsstrategier de lär eleverna. Då man genom fenomenografisk 

analysmetod ska tolka och kategorisera svaren man får in har att ”använda material” valts att 

få plats under alla beskrivningskategorier. Att använda material skulle kunna användas endast 

under en av kategorierna, exempelvis lösningsstrategier, men då skillnader ändå upptäckts 

görs nedan ett försök till att förklara varför använda material har fått vara en kategori under 

alla tre beskrivningskategorier.  

 

Under rubriken vilka arbetssätt menas använda material som att använda material för att skapa 

uppgifter och ha material att bygga sin problemlösning på. Exempelvis ”Ja. Jag använder mig 

mkt av affär då jag är arbetar med en åk 1-2”. 

 

Under rubriken strategier för att lära ut problemlösning menas använda laborativt material, 

att använda materialet som en specifik strategi för att eleverna ska lära sig problemlösning. 

Exempelvis ” Vi har alltid kuber som de har tillgång till. Så ibland har vi kunnat ge dem x 

antal kuber så ska de lösa de på olika sätt, både enskilt och två och två.”.  
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Under rubriken vilka lösningsstrategier lärare lär ut för att lösa problemuppgiften menas 

använda material som en lösningsstrategi som eleven använder sig av för att lösa 

problemuppgiften. Exempelvis ”Få använda material och de får bygga ihop själv och ta 

bort. Legobitar kan jag ha ibland när vi har stapeldiagram.”.  

 

4.3.5 Arbeta med problemlösning i de lägre årskurserna 

 

Något jag är positivt överraskad av i studiens resultat är att alla svarande lärare arbetar med 

problemlösning, oavsett om det är förskoleklass eller årskurs 3. Palmer och Bommel (2016) 

som har skrivit boken Problemlösning som utgångspunkt: matematikundervisning i 

förskoleklass menar att arbete med problemlösning i de lägre årskurserna inklusive 

förskoleklass inte är några problem. Flera av de lärare jag intervjuade beskrev att de började 

med problemlösning tidigt och var tillexempel läsförmågan ett problem löstes det genom att 

uppgiften lästes högt tillsammans och arbete i par, grupp eller helklass. Jag ser detta som 

positivt och anser att det är bra att man får in problemlösning i matematik även i de lägre 

årskurserna. Så länge man som lärare kan anpassa nivån på uppgifterna, hur eleverna får lösa 

och hur de får redovisa svaren ser jag inga som helst hinder med att börja med 

problemlösning i de lägsta årskurserna. Jag är även positivt överraskad av att alla lärare har en 

positiv inställning till problemlösning i matematik och många av dem anser att det är en rolig 

del av matematiken som de flesta eleverna uppskattar oavsett ålder.  

 

Studien genomförd av Möllehed (2001) visar att fel när elever ska lösa problem oftast grundas 

i svårigheter att förstå texten. Lässvårigheter inte ska behöva vara ett hinder för att arbeta med 

problemlösning och jag anser att precis som ovan, med tankar att arbeta genom 

problemlösning kan man se det som ett ypperligt tillfälle att träna även detta. I studien 

redovisas resultat som tyder på att lärarna inte låter detta hindra arbetet med problemlösning, 

utan då får eleverna stöd att läsa, arbeta i grupp och helklass eller med material. Genom 

arbetet med problemlösning får eleverna även ett syfte att läsa och förstå texten, för att de ska 

kunna lösa uppgiften och de får ett kvitto på att de kan både läsa och räkna då de löser 

uppgiften.  

 

 

4.4 Förslag till praktisk tillämpning och fortsatt forskning  

 

Mitt arbete syftar till att göra lärare i de lägre årskurserna medvetna om vikten av att tidigt 

börja arbeta med problemlösning i matematik samt ge kunskap om olika strategier och 

lösningsstrategier. Jag hoppas att arbetet kan bidra med insikt om bredden av strategier och 

lösningsstrategier som finns och att detta inspirerar till att arbeta med problemlösning på flera 

sätt än bara genom uppgifter i matematikboken. Även andra intresserade, vårdnadshavare, 

lärarstudenter och ansvariga vid lärarutbildningarna kan ha intresse av att läsa arbetet. Detta 

för att få kunskap om vikten av att undervisa i, bredden som finns inom och vikten av att 

lärare har bred kunskap inom problemlösning. Resultatet visar att lärare har god inställning 

till och i stor utsträckning arbetar aktivt med problemlösning i matematik i de lägre 

årskurserna. Det visade sig att lärarna arbetar på olika sätt och med olika strategier, en fortsatt 

studie som har ett större underlag av lärare att intervjua för att få ett mer generaliserbart 

resultat skulle vara intressant. Det skulle även vara intressant att få reda på huruvida att arbeta 

med laborativt material har positivt inverkan på elevernas inlärning och resultat i 

problemlösning i matematik. 
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BILAGA 1 – Mejl med enkät och fråga om intervju 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Anna Örnblom och jag går sista terminen på Högskolan i Gävle och utbildar 

mig till grundskolelärare F-3. Just nu skriver jag mitt examensarbete och söker lärare som 

undervisar i F-3 för att besvara en enkät om problemlösning i matematik. I samråd med min 

handledare Mirko Radic (Mirko.Radic@hig.se) på Högskolan i Gävle har jag valt att skicka 

denna enkät till er rektorer för att ni ska kunna vidarebefordra den till relevanta deltagare, 

alltså grundskolelärare som undervisar i matematik i årskurserna F-3.  

 

 

Enkäten innehåller 8 frågor, tar ca 5 minuter att besvara och den som svarar är helt 

anonym. Du som lärare får gärna återkoppla till mig vid eventuella frågor och kan självklart 

välja att avbryta enkäten när som helst. Arbetet med enkäterna och efterföljande analysarbete 

ska vara klart i början av april, jag ber er därför att svara så snart ni kan. Informationen som 

inkommer kommer endast användas till mitt examensarbete om problemlösning i matematik.  

 

 

Länk till enkät: https://www.webbenkater.com/s/28ce05f 

 

Problemlösning i matematik 
Online enkät: Problemlösning i matematik 

www.webbenkater.com 

 

 

 

 

Du som rektor får gärna vidarebefordra detta mejl till de lärare som kan tänka sig ställa upp 

och svara på enkäten eller återkoppla med deras mejladresser till mig. 

 

 

Stort Tack på förhand! 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Anna Örnblom 

070-785 99 58   
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