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Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka problemlösningsstrategier lärare 

använder sig av i undervisningen, samt vilka metoder lärare använder när de undervisar ele-

verna i problemlösning. Studien grundar sig i kvalitativa undersökningar genom klassrums ob-

servationer och semistrukturerade intervjuer med tre lärare. Lärarna arbetade på två olika skolor 

i samma kommun i Mellansverige. Resultatet visar att lärarna undervisar eleverna i flertalet 

strategier som de kan tillämpa i sin problemlösning, men vissa strategier använts mer frekvent 

än andra. Studien visar även lärarnas medvetenhet om vad som gynnar eleverna i undervis-

ningen av problemlösning. Samtliga lärare är medvetna om att problemlösningsförmågan är 

något som utvecklas under lång tid och att det krävs många tillfällen till övning. Undervisningen 

om strategier att tillämpa är av stor vikt för elevernas framgång. I denna undervisning har lära-

ren en stor del i om och hur eleverna utvecklas. 
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1 INLEDNING 
Problemlösning är en central del i läroplanen (LGR 11) och har således en viktig roll i mate-

matikundervisningen. Trots detta ligger problemlösning ofta separerat från den vanliga mate-

matikundervisningen. I skolan är det ofta de elever som snabbt blir färdiga med sina uppgifter 

som får arbeta med problemlösning (Taflin, 2007). Utfallet av detta gör att många elever inte 

får tillräckligt med tillfällen att  utveckla sin problemlösningsförmåga. Enligt forskare (Bal, 

2015; Lester, 1996; Taflin 2007) är många tillfällen till övning avgörande för hur framgångsrik 

eleverna kan bli inom problemlösning. De skriver även att denna övning är något som bör ta 

sin början redan i förskolan. Eleverna bör få möjlighet att öva olika sorters problem kontinuer-

ligt för att ges de bästa förutsättningarna för att utvecklas inom matematiken och problemlös-

ningen. 

 

Genom min egen undervisning och  i samarbete med kollegor samt genom min VFU har jag 

upplevt att de arbetsmetoder lärare tillämpat i undervisningen varierat. Detta har väckt mitt 

intresse. En annan aspekt av intresset för problemlösning är att elever många gånger har svå-

righeter, vilket även jag själv har upplevt, när det kommer till problemlösningsuppgifter där det 

krävs en viss ansträngning för att kunna lösa uppgiften. Detta gör att jag vill undersöka hur 

lärare arbetar kring problemlösning och vilka strategier som används för att gynna eleverna i 

undervisningen. Ämnesområdet är relevant för både lärare och elever, eftersom problemlösning 

är en central del inom matematiken och den bidrar till den matematiska utvecklingen. 

1.1 Bakgrund 

Den senaste internationella undersökningen ”Trends in International Mathematics and Science 

Study” (TIMSS), som utfördes 2015, visar att svenska elevers matematikkunskaper har förbätt-

rats mot mätningen som gjordes 2011. Trots det förbättrade resultatet presterar de svenska ele-

verna ändå under EU- och OECD- genomsnittet inom ämnet matematik. Det som undersöks i 

TIMSS är bland annat elevernas prestationer i matematik, elevernas erfareheter och attityder 

till matematiken och även lärarens uppfattning om undervisning och kompetens. De specifika 

delar som eleverna i årskurs fyra testas i är: taluppfattning och aritmetik, geometriska former och 

mått, samt datapresentation. Vidare testas eleverna även inom tre kognitiva områden; Veta, Tillämpa 

och Resonera  (Skolverket, 2015). Alla dessa områden går att koppla till  arbetet med problem-

lösning i skolan. Även den senaste ”Programme for International Student Assessment”,  

(PISA)-undersökningen, som genomfördes 2015, visade hur de svenska elevernas matematik-

kunskaper förbättrats. Efter flera år av sämre resultat  ligger de svenska eleverna nu på OECD- 

genomsnittet. I PISA mäts bland annat förmågan att sätta kunskaperna i ett sammanhang, att 

förstå processer och tolka information samt att lösa problem. Även förmågan att formulera sig, 

att tolka matematik i olika sammanhang och att använda matematiken mäts ( Skolverket, 2015).  

 

1.1.1 Problemlösning i tidigare läroplaner 
Taflin (2007) skriver i sin avhandling om hur problemlösningens roll har ändrats genom tiden. 

Utvecklingen av och anledningarna till att lösa problem har reviderats genom de olika läropla-

nerna. Det har  gått från att undervisningen i matematik görs för att lösa problem. En undervis-

ning för att lösa problem innebar att man skulle lära sig matematik för att sedan kunna lösa 

problem. Nästa steg i denna utveckling innebar en undervisning om problemlösning. Taflin 

beskriver hur en lärare som undervisar om problemlösning lär ut en färdig modell för hur pro-

blemlösning ska gå till och hon beskriver Pólyas schema (se sid. 5) som ett exempel på detta. 

Ett sådant synsätt på undervisningen präglar Lgr-80. I Lpo94 visade kursplanen för matematik 
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hur utvecklingen av den matematiska förmågan istället ska ske via problemlösning, alltså ge-

nom att lösa problem. Vikten av att arbeta med problem synliggjordes i Lpo94 samt även vikten 

av att eleverna nu skulle resonera och argumentera för sina lösningar. 
 

1.1.2 Problemlösning i nuvarande läroplan 
Tanken att matematiken bör ske via problemlösning synliggörs även i den nya läroplanen LGR 

11. Den nya kursplanen för matematik syftar till att ge eleverna möjlighet att träna  fem för-

mågor inom matematiken; problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, metodförmåga, kom-

munikationsförmåga och resonemangsförmåga. I enlighet med LGR 11 är syftet att undervis-

ningen i matematik ska bidra till att varje enskild elev ges möjlighet att utveckla kunskaper för 

att formulera och lösa matematiska problem men även reflektera över de valda strategierna, 

metoderna, modellerna och resultaten. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck-

lar en förmåga att argumentera logiskt och även föra matematiska resonemang. Undervisningen 

ska även bidra till att det utvecklas ett intresse hos eleverna för matematiken samt att de får en 

tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Vidare står det i läroplanen 

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

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

trycksformer” (Skolverket, 2011. s. 47). Enligt Karlsson och Kilbom (2015) innebär detta att 

eleverna i matematikundervisningen ska ges möjlighet att tolka och formulera olika problem 

för att sedan hitta modeller som passar för att komma fram till en lösning. Det centrala innehål-

let säger att eleverna ska ges: 

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer (Skolverket, 

2017, s.50). 

1.1.3 Undervisning i problemlösning- förr och nu 
Taflin (2007) beskriver de läromedel som dominerade undervisningen tidigare där de flesta 

problem var skapade för endast ett rätt svar. Problemen var av typen benämnda uppgifter, text-

uppgifter som innebar att eleverna skulle tillämpa en räknemetod som var inövad. Efter en re-

formation av matematikundervisningen och i samband med konstruktivismens ökande infly-

tande kom nya idéer om hur man skulle aktivera eleverna i matematikundervisningen genom 

grupparbeten, öppna uppgifter, stöttning och modellering ( Knott, Sriraman & Jacob, 2008). De 

nya klassrummen kännetecknades av dialog mellan elever och mellan elev och lärare, då dessa 

nya tankar fört med sig hur viktigt det är att elever får tänka och samtala med varandra. Språket 

som används i dagens klassrum har stor påverkan på hur och vad eleverna lär sig. 

 

”The teaching gap” (Stiegler & Hiebert, 1999) är en nationell studie som genomförts för att 

synliggöra skillnader i matematikundervisningen mellan USA, Japan och Tyskland. Denna stu-

die samt andra studier som givit liknande resultat har lett till att det i Sverige skett ett intensivt 

arbete kring de matematiska förmågorna. Studierna har även resulterat i att det genomgåtts för-

ändringar inom lärarfortbildningar, skolutvecklingsprojekt och forskning. Vidare har detta 

medfört förändringar i de svenska läroplanerna och kursplanerna för matematik där förmågorna 

går att återfinna (Liljekvist, 2014). 

  

Enligt Liljekvist (2014) utgår den största delen av dagens matematikundervisning här i Sverige 

från läromedel och de uppgifter som finns där. Eleverna jobbar sedan oftast enskilt med dessa 

uppgifter. Svenska läroböcker inleder vanligen sina kapitel med en kort instruktion. Därefter 

följer uppgifter för eleverna att träna på. Efter de rutinartade uppgifterna finner vi oftast pro-

blemlösningsuppgifterna. Dessa uppgifter förväntas dock vanligen göras av de elever som 

snabbt arbetat färdigt med övriga uppgifter. Enligt Taflin (2007) finns en hel del brister inom 
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undervisningen i problemlösning. Orsaker till att det brister i undervisningen kan vara lärarens 

egna motivation och erfarenheter kring problemlösning. Det kan även bero på att läraren har 

svårigheter att se hur eleverna kan lära sig matematik genom att arbeta med problemlösning. 

Det finns idag mängder av forskning (Lester,1996; Pólya, 1957; Schoenfeld, 1985; Taflin, 

2007; m.fl.) om hur undervisningen i problemlösning ska gå till. Dessa forskare har även po-

ängterat vikten av att undervisa om olika problemlösningsstrategier och hur dessa bör tillämpas 

för att eleverna ska kunna utveckla sin problemlösnings-förmåga på bästa sätt. För en bra under-

visning inom problemlösning nämner bland annat forskare som Pólya (1945) och Schoenfeld 

(1985) hur tillämpningen av heuristiska strategier ska gynna elevernas problemlösnings-för-

måga. Heuristik är något som även tas upp i senare forskning där exempelvis Bruun (2013) 

beskriver heuristik som erfarenhetsbaserade tekniker för problemlösning. Heuristik handlar om 

de val av strategier och tekniker för problemlösning som tillämpas av eleverna.  Heuristik in-

nebär att en del av undervisningen ska innefatta elevernas egen förmåga att söka och nå den 

kunskap som behövs för problemlösning (Pólya, 1945). Taflin (2007) skriver om hur problem-

lösningen ska ge eleverna förutsättningar för inhämtning av en mängd olika kunskaper och fär-

digheter. Vidare beskriver hon problemlösning som en aktivitet där eleverna ska ges möjlighet 

att lära sig använda olika matematiska strategier och genom dessa strategier lära matematik. 

 

1.1.4 Begrepp 
Slår man upp ordet strategi i nationalencyklopedins ordbok får man förklaringen ”långsiktigt 

övergripande tillvägagångssätt”. Enligt Taflin (2007) har ordet strategi uppfattats på flera olika 

sätt i litteraturen om problemlösning. Dels finns det beskrivet av Pólya i ”How to solve it”. För 

Pólya (1945) är strategier relaterade till heuristik.  Schoenfeld (1983) diskuterar en annan bety-

delse av strategier och förklarar detta utifrån strategiska val. De strategiska valen är omfattande 

och innefattar den kognitiva förmågan vid problemlösning. I denna studie kommer Lesters 

(1996) tolkning av begreppet att användas. Enligt honom innebär strategier metoder vi använder 

oss av vid problemlösning. De strategier Lester beskriver är dessa: 

 

• 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 (Lester, 1996. S.88). 

1.2 Litteraturgenomgång 

Nedan  redovisas vad tidigare forskning säger om problemlösning. Vad problemlösning inne-

bär,  hur undervisningen i problemlösning bör gå till, vilken roll läraren har samt vikten av det 

matematiska samtalet i undervisningen. Avslutningsvis beskrivs de strategier lärarna bör un-

dervisa eleverna i för att möjliggöra deras utveckling inom matematik och problemlösning. 
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1.2.1 Vad är problemlösning? 
Liljekvist (2014) skriver att undervisningen i matematik bör genomsyras av ett didaktiskt tan-

kesätt där eleverna ska ges bästa möjliga förutsättningar att kunna utmana sig själva. Diskuss-

ioner och resonemang bör sedan leda eleverna in i en fördjupning av matematiken. Enligt Lil-

jekvist handlar undervisningen istället ofta om att eleverna ska lära sig olika lärandestrategier. 

Detta innebär att de ska lära sig en mängd saker utantill och konsekvensen blir då att de saknar 

en djupare förståelse för det inlärda. I det här skedet uppstår problem då eleverna under denna 

inlärning inte ges några kunskaper i hur man kan tillämpa olika strategier när det handlar om 

problemlösning.  

 

Taflin (2007) skriver om hur problemlösning kan innebära en bekräftelse av personlig kunskap 

hos eleven. Uppgifterna är då konstruerade på olika sätt beroende på vad man vill åstadkomma 

i varje process. Det kan dels handla om att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt matematiska 

språk genom samtal och resonemang, där de får möjlighet att visa sina matematiska idéer ge-

nom olika uttrycksformer. Eleverna kan även ges möjlighet att träna matematiska begrepp och 

olika strategier. Vidare diskuterar Taflin hur problemlösning inte går att likställas med en vanlig 

uppgift inom matematiken där det redan finns färdiga strategier att snabbt tillämpa. Här handlar 

det istället om ett okänt problem där uppgiften är att finna en lösning på problemet. Personen 

som ska lösa ett matematiskt problem behöver ha en särskild förmåga att kunna tolka problemet 

och se vad i problemet som ska lösas. Detta är något som även Schoenfeld (1985) lägger stor 

vikt vid när han diskuterar förmågan att lösa problem. 

 

För en matematiker är kärnan i matematiken att lösa problem, hävdar Schoenfeld (1985). Han 

förklarar att problemlösning är ett sätt att undervisa för att ge eleverna möjlighet att tänka ma-

tematiskt. Fyra kompetenser måste innefattas för att man ska bli en framgångsrik problemlö-

sare. Dessa fyra är:  

 

1. Resurser  

2. Heuristik  

3. Kontroll 

4. Inställning (Schoenfeld, 1985, s. 44-45). 

 

Resurser syftar på elevens egna kunskaper och vad denne är kunnig att göra. Ett heuristiskt 

arbetssätt har rötter så långt tillbaka som antiken, men fick under 40-talet nytt liv igen genom 

Pôlya (1945) och hans bok How to solve it. Heuristiska strategier är enligt Schoenfeld en grund 

för att lyckas med problemlösning. Detta är en kunskap som innefattar elevernas val av strate-

gier och tekniker för att lösa problem som är okända och ej har en given lösningsmetod. Bruun 

(2013) beskriver heuristik som ett påskyndande av problemlösningsprocessen för att hitta en 

fungerande lösning genom användandet av olika strategier. Den tredje kompetensen Schoenfeld 

(1985) skriver om är kontroll. Med detta menar han att eleverna har kontroll på hur de ska gå 

tillväga när de tar sig an ett problem. Här ska eleven göra upp en plan, hitta mål och även 

delmål. De ska kunna utveckla sina lösningar och börja om då den ursprungliga planen inte 

visat sig fungera. Sammanfattningsvis handlar detta om att välja och använda betydelsefulla 

delar av resurserna som finns tillgängliga. Den fjärde och sista av de fyra kompetenserna är 

inställning. Inställningen en elev har till matematiken kan vara avgörande för hur denne har 

möjlighet att lösa ett matematiskt problem, val av resurser och hur hårt eleven väljer att arbeta 

för att hitta en lösning på problemet.  

 

En annan forskare som beskriver de förmågor som krävs vid problemlösning är Lester (1996). 

Utöver de fyra kompetenser Schoenfeld (1985) nämner tar Lester även upp en femte kompetens 
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för att lyckas med problemlösning. Han framhåller det socio-kulturella sammanhanget där han 

diskuterar sociokulturella faktorers inverkan på bildning som en faktor i att lyckas bli en gynn-

sam problemlösare. Den socio-kulturella traditionen är starkt förknippad med Vygotskij och 

hans utvecklingspsykologiska idéer. Vygotskij ansåg att människan ständigt är under utveckl-

ing, oavsett ålder och lärandet är en process som ständigt pågår. Den socio-kulturella teorin 

lägger även en stor vikt vid det sociala samspelet och hur betydelsefullt det är för att utvecklas 

och lära sig nya saker (Säljö, 2014) . Lester (1996) skriver att det i olika socio-kulturella sam-

manhang växer fram olika typer av förståelse. Förståelse för hur tekniker och idéer kan använ-

das inom matematiken. De  socio-kulturella förutsättningar varje elev besitter är det som bygger 

upp deras verklighet. Detta har en betydande roll för elevernas möjligheter till  framgång inom 

matematiken. Detta är något som även Taflin (2007) skriver om. Hon hänvisar till att senare 

forskning gjord av Jaworski visat att den sociokulturella aspekten spelar en viktig roll i under-

visningen av problemlösning. Enligt Lester samspelar dessa fem kategorier vilket innebär att 

det inte går att separera dem från varandra då det ena påverkar det andra.  

 

Det finns en mängd olika definitioner av vad problemlösning innebär enligt Taflin (2007). Hon 

skriver hur bland annat Wyndham förklarar problemlösning som ett sätt att lära, samt att Pólya 

(1945) beskriver problemlösning som en praktisk utövning. I sin forskning har Taflin samman-

ställt problemlösningsprocessen med hjälp av en tabell och där preciserat vad problemlösning 

innebär. 

 

Tabellen är tagen från Taflin (2007, s.35). 

Att välja uppgift Att tolka uppgift Att välja metod Mål för problemlösningen 

PROBLEM? Förstå texten 

Uppfatta uppgiften 

som problem 

Matematiska idéer Utveckla kreativitet 

Uppfatta estetiska värden 

Formulera egna uppgifter 

Lära matematiska begrepp 

Utveckla ett matematiskt 

språk 

 

 

 

Pôlya (1945) presenterar ett schema för hur problemlösningsprocessen ska gå till. Punkterna i 

hans schema är: 

 

1. Förstå problemet. Eleverna måste ha en förståelse för vad som ska göras. 

2. Att göra upp en plan. Se hur delarna i problemet hänger ihop med varandra, hitta sam-

band. Denna punkt går att återfinna hos Lester (1996) och Schoenfeld (1985) då de dis-

kuterar strategier. 

3. Genomför planen. 

4. Att se tillbaka. Här handlar det om att kontrollera lösningen. 

 

1.2.2 Vad är en problemlösningsuppgift? 
Det kan vara svårt att definiera vad ett matematiskt problem är, påpekar Schoenfeld (1985). 

Han menar att om en uppgift ska vara en problemlösningsuppgift krävs det att eleven måste 

göra en ansträngning för att kunna lösa uppgiften. Utöver detta har Schoenfeld kommit fram 

till fyra olika grundprinciper för en sådan uppgift. Dessa är:  

      1. Problemet ska vara lätt att förstå. 
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 2. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt.  

 3. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier.  

 4. Problemet ska leda till nya bra problem ( Taflin, 2007, s. 49). 

 

Även Lester (1996) beskriver innebörden av ett problem. Han har formulerat tre kriterier som 

ska vara uppfyllda för att en uppgift ska kunna tolkas som ett problem. Han menar att en uppgift 

är ett problem först då eleven vill eller behöver lösa uppgiften. Han förklarar även att ett pro-

blem inte får ha en redan given procedur att tillämpa för att lösa uppgiften. Avslutningsvis 

skriver Lester att det ska krävas en ansträngning för att komma fram till en lösning för att upp-

giften ska kunna tolkas som ett problem. Vidare poängterar han att tyngdpunkten i problemlös-

ning bör ligga på processproblem. Med detta menas att man inte endast kan tillämpa beräk-

ningar för att lösa problemen. Avsikten med dessa problem är att ge eleverna möjlighet att 

utveckla generella strategier för att förstå, planera och lösa problemen. Processproblem ska 

även resultera i att eleverna ges en möjlighet till utvärdering av sina lösningar. Även Bruun 

(2013) beskriver processproblemlösning som något mycket mer komplext än att arbeta med 

textproblem som kan lösas genom att ta talen ur problemet och sedan tillämpa en ekvation. 

Hagland, Hedrén och Taflin (2013) har definierat olika typer av uppgifter inom matematiken. 

En rutin eller standarduppgift är en uppgift som inte leder in eleverna i några svårigheter. Ele-

verna är vana vid dessa uppgifter som innebär ren färdighetsträning för dem. En textuppgift/ 

benämnd uppgift / vardagsuppgift  är en uppgift där det finns matematiska symboler tillsam-

mans med en text. Genom texten ska eleverna hitta en matematisk modell. En sådan uppgift 

kan vara ett problem om den uppfyller de villkor som beskrivs Lester ovan. 

 

Rika problem 

I litteraturen har begreppet rika problem olika innebörd beroende på sammanhang. Taflin 

(2007) beskriver sju kriterier för att ett problem ska kunna definieras som ett rikt problem. 

Dessa sju kriterier är: 

1. Genom problemet ska viktiga matematiska idéer introduceras. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå där alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

3. Problemet ska kräva en ansträngning, de ska vara en utmaning och det ska ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt. 

5. Problemet ska leda in elever i matematiska resonemang utifrån deras enskilda lösningar, 

ett resonemang där olika matematiska idéer visas. 

6. Problemet ska fungera som en brobyggare. 

7. Det ska leda till att elever och även lärare formulerar egna intressanta problem (Taflin, 

2007, s. 56). 

 

Taflin (2007, s.30) sammanfattar relationen mellan de olika typerna av matematik-uppgifter i 

en modell (Figur 1). Övriga problem är de som inte uppfyller kriterierna för att vara rika pro-

blem. 

 

 

 

 

 

  



 

 

7 

Uppgift 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Benämning av olika uppgifter. 

1.2.3 Problemlösningens roll i skolan  
I dagens läroplan utgör arbetet med problemlösning en central del i matematikundervisningen. 

Enligt Ahlström, Bergius, Emanuelsson, Emanuelsson, Holmquist, Rystedt och Wallby (2002)  

är problemlösning en väg där elevernas tankegångar inom matematiken utvecklas. Samt en väg 

där elevernas intresse för matematiken väcks till liv. ”Genom att lösa problem kan man utveckla 

tankar, idéer, självförtroende, analysförmåga, kreativitet och tålamod” (Ahlström m fl. 2002, 

s.69). De förklarar vidare att problemlösningsförmågan ska hjälpa eleverna att planera och finna 

samband, samt skaffa sig kunskaper som är nödvändiga för att hantera olika vardagliga situat-

ioner som de kommer att ställas inför. 

 

Det har skrivits mycket om varför elever ska arbeta med problemlösning. Randall och Lester 

(1982) beskriver matematiken som en viktig del i många yrken, exempelvis inom handel och, 

vetenskap, för arkitekter, meteorologer och ingenjörer, och även inom ekonomi och medicin. 

De menar att efterfrågan på människor som kan analysera och lösa problem har ökat. Taflin 

(2007) skriver att ett argument för att elever ska arbeta med problemlösning är betydelsen av 

hela processen som eleverna går igenom, från att först förstå uppgiften till att sedan kunna lösa 

den på olika sätt. Ett annat argument handlar om elevernas förmåga att ta till sig ett problem 

utan att ha en given lösningsmetod. Taflin förklarar även att eleverna kan ges förutsättningar 

att se samband mellan matematiken och verkligheten via grupparbeten samt genom ett tydlig-

görande av den kognitiva processen i samspel med problemlösningen. Vidare skriver hon att 

problemlösning i matematik kan ge eleverna förutsättningar för inhämtning av en mängd olika 

kunskaper och färdigheter. Genom denna aktivitet ska eleverna få kunskaper i att använda olika 

strategier för att på så vis lära sig matematik. För att eleverna ska utveckla sin problemlösnings-

förmåga är det av yttersta vikt att de ges många tillfällen att öva på detta, med hjälp av problem 

av olika slag som gärna får ta tid. I arbetet med problemlösning ges eleverna möjlighet att tänka 

matematiskt samt träna in olika strategier som sedan ska tillämpas. Eleverna ska därefter se 

tillbaka på sina lösningar för att kontrollera och reflektera över svaret. Avslutningsvis ska de 

även ges möjlighet till att formulera egna problem. Även Bruun (2013) beskriver hur processen 

att ge eleverna möjlighet till att konstruera egna problem utifrån ursprungsproblemet kan vara 

en viktig aktivitet som en del i deras utveckling av problemlösningsförmågan. 
 

Enligt Taflin (2007) sker problemlösningen ofta som ett moment separerat från den vanliga 

matematikundervisningen. Hon skriver att de elever som får flest tillfällen till problemlösning, 

är de elever som snabbt jobbar färdigt i sin mattebok eller de som behöver större utmaningar. 

Textuppgift 

Benämnd uppgift 

Vardagsuppgift 

Lästal 

 

 

Rutinuppgift 

Standarduppgift 

Problem 

Rika problem Övriga problem 
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Det har diskuterats kring varför det ser ut på det viset. En anledning kan vara att läraren har 

svårt att se hur eleverna kan lära sig matematik genom problemlösningen. Andra anledningar 

kan vara lärarens motivation till problemlösning eller svårigheterna med att välja ”rätt” problem 

så att det gynnar eleverna. Liljekvist (2014) skriver om vikten av att ge eleverna rätt uppgifter, 

något som kan vara svårt för läraren eftersom det är en känslig balans mellan att ge eleverna en 

uppgift som gynnar deras lärande och en uppgift som istället hindrar dem från vidare utveckl-

ing. Kelly (2006) menar att val av problem bör kopplas till elevernas vardagsliv då detta i sin 

tur kan engagera eleverna mer i problemlösningen. Taflin (2007) hänvisar till Möllehed när hon 

istället skriver att de problem som fokuserar allt för mycket på vardag och verklighet har visat 

sig vara ett hinder för många elever i utvecklingen av deras matematiska kompetens. 

 

I skolans läroplan (LGR11) är arbetet med problemlösning och utvecklingen av olika strategier 

ett långsiktigt mål. Detta arbete är enligt Bal (2015) en färdighet som behöver tränas kontinu-

erligt och långsamt med start redan i förskoleålder, medan Taflin (2007) och Lester (1996) 

hänvisar problemlösningens början till grundskolan tidigare år. Lester skriver att problemlös-

ningsförmågan utvecklas långsamt och kräver mycket övning. Taflin (2007) och Lester (1996) 

diskuterar även vikten av att lösa många olika sorts problem för att bli goda problemlösare. 

 

1.2.4 Svårigheter med problemlösning 
Taflin (2007) skriver i sin avhandling om olika svårigheter som dyker upp hos eleverna då de 

arbetar med problemlösning. Några av de vanligaste svårigheterna eleverna stöter på är svårig-

heter med att tolka uppgiften på ett matematiskt sätt och med att tolka och förstå texten i pro-

blemet. Det sistnämnda är något som även betonas av Pfannenstiel, Bryant, Bryant och Porter-

field (2014) vilka framhåller att elever har svårigheter rent generellt inom matematiken när det 

krävs att kunna läsa sig till vad som ska lösas. Pearce, Bruun, Skinner och Lopez-Mohler (2013) 

ger ytterligare stöd åt detta genom att finna ett starkt samband mellan svårigheter i läsförståelse 

och svårigheter med problemlösning. Enligt Pfannenstiel m fl. (2014) gynnas elever med svå-

righeter i matematik av tydliga instruktioner i hur de ska kunna identifiera olika typer av pro-

blem samt hur de kan tillämpa passande lösningsstrategier. Vidare framhåller Pfannenstiel m 

fl. (2014)  resonemangsförmågan som en viktig faktor för att utveckla både läsförståelsen och 

problemlösningsförmågan hos eleverna. 

 

Enligt Morin, Watson, Hester och Raver (2017) är elever med svårigheter inom matematik in-

effektiva i arbetet med problemlösning eftersom de saknar förmågan att förstå meningen i upp-

giften. Dessa elever visar även bristande förmåga i att använda sig av beräkningar för att kunna 

lösa uppgiften. Det har även visat sig vara en svårighet för dessa elever att tillämpa passande 

strategier till olika uppgifter. Även Ahlström m fl. (2002) uppmärksammar detta när de förkla-

rar att elever som har svårigheter inom problemlösning ofta behöver undervisning utöver läro-

boken, undervisning om hur olika strategier kan tillämpas vid problemlösning. Su, Ricci och 

Mnatsakanian (2016) diskuterar hur färdigheter i kritiskt tänkande kan användas i matematik-

undervisningen. De menar att kritiskt tänkande kan vara gynnsamt när man undervisar elever i 

problemlösning. Färdigheter i kritiskt tänkande kan enligt Snyder och Snyder (2008) göra det 

möjligt för elever att på ett effektivt sätt hantera sociala, vetenskapliga och praktiska problem. 

De förklarar att kritiskt tänkande är detsamma som metakognitiva strategier. De menar att en 

elev som kan tänka kritiskt även kan lösa problem på ett effektivt sätt. Su m fl. (2016) skriver 

att kritiskt tänkande kan uppmuntra elever att söka nya strategier när de jobbar med problem-

lösning. Vidare framhåller de hur användandet av metakognition ger eleven en medvetenhet 

om sin egen inlärningsstil och om hur denne kan känna igen problemen och genomföra sina 

strategier. Även Morin m fl. (2017) beskriver hur användningen av metakognitiva och kogni-

tiva strategier i undervisningen har visat sig förbättra lärandet hos eleverna. 
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Charles, Lester och O´Daffer (1987) räknar upp åtta tankeprocesser som är nödvändiga för att 

utvecklas inom problemlösning: 

 

1 Förstå/formulera frågan i problemet/situationen 

2 Förstå villkoren och variablerna i problemet 

3 Välja/finna data som behövs för att lösa problemet 

4 Formulera delproblem och välja lämpliga lösningsstrategier 

5 Använda lösningsstrategi korrekt och nå delmål 

6 Ge svar i termer av de data som ges i problemet 

7 Värdera rimligheten i svaret 

8 Göra lämpliga generaliseringar (Ahlström m.fl. 2002, s.89). 

 

Likt Charles m fl. diskuterar även Morin m fl. (2017) hur flera parallella processer är nödvän-

diga för att eleverna ska lyckas med sin problemlösning. De måste avkoda språket samtidigt 

som de tillämpar matematiska idéer, och under denna process måste eleverna också kunna iden-

tifiera problemet de arbetar med samt välja och genomföra en passande lösningsmetod. För att 

lyckas med detta måste de inhämta matematiska fakta i uppgiften på rätt sätt för att utföra kor-

rekta uträkningar. Då dessa uppgifter kräver mer får de elever med kognitiva svårigheter ofta 

bekymmer när det handlar om problemlösning. Morin m.fl (2017) skriver att en undervisning i 

kognitiva strategier  har visat sig vara gynnsam för elever i samband med problemlösning. 

 

1.2.5 Lärarens roll i problemlösningsundervisningen 
Utifrån forskning har Lester tagit fram fyra grundprinciper som framställts som de viktigaste 

vid undervisning om problemlösning.  

 

1. För att förbättra sin problemlösningsförmåga måste eleverna lösa många problem. 

2. Elevernas problemlösningsförmåga utvecklas långsamt under en längre tid. 

3. Lärarens egen syn på problemlösning är av stor vikt för elevernas syn på problemlös-

ning. 

4. Systematisk undervisning i problemlösning gynnar eleverna mest. 

Lester framhåller den tredje principen som den mest betydelsefulla. Läraren har en viktig roll i 

elevernas utveckling inom problemlösning. Läraren måste visa intresse för problemlösning och 

visa eleverna betydelsen av att arbeta med problemlösning.  

 

Enligt de mätningar ( PISA, 2015;  TIMMS, 2015) som gjorts har det visat sig att en del elever 

har svårigheter inom matematik och bristande problemlösningsförmåga. Liljekvist (2014) skri-

ver att brist på språklig stimulans i den tidiga barndomen har visat sig kunna vara en anledning 

till detta. Ostrukturerat arbete eller bristande stöttning från läraren är andra anledningar. En 

annan viktig faktor för att elever ska kunna bygga upp sina kunskaper i problemlösning  är en 

trygg och kreativ miljö. Detta är något som elever och lärare behöver skapa tillsammans. Ahl-

ström m.fl. (2002) skriver att trygga relationer i en grupp innebär att man vågar byta idéer med 

varandra samt att man stöttar och hjälper varandra. De menar att stöttning kan leda till nya 

tankegångar och idéer. Vidare skriver de om hur arbetet i en mindre grupp om max 3-4 personer 

kan gynna eleverna då de där kan utbyta idéer med varandra, stötta varandra och bygga vidare 

på varandras tankar samt komma med nya idéer. Hur sammansättningen i gruppen ser ut är 

viktigt. Det är även viktigt att läraren inte ändrar gruppen alltför ofta då gruppmedlemmarna 

ska kunna bygga upp ett förtroende för varandra. Att arbeta i grupp har enligt Lester (1996) haft 
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god effekt på elevernas problemlösningsförmåga. Ahlström m.fl. (2002) skriver att det är lära-

rens uppgift att se till att eleverna får arbeta med olika problem. Ett lämpligt urval av problem 

är viktigt för att förbereda eleverna på vardagslivet men även för att kunna individualisera 

undervisningen i högsta möjliga grad. För att problemen ska kunna kopplas till elevernas egna 

erfarenheter och verkligheten kan läraren behöva göra förändringar i de uppgifter eleverna ska 

arbeta med. Läraren bör i sin tur ge eleverna kreativa möjligheter att utveckla sina tankegångar 

och uppvisa en positiv syn på problemlösning. Utan hjälp från lärare blir få elever bra problem-

lösare. Ahlström m.fl. nämner några viktiga problemtyper för läraren att använda sig av: 

 

• från andra skolämnen, från vardagsliv och samhälle 

• från olika delar av matematikämnet 

– med olika talområden och talmängder 

– med olika storheter som antal, vikt, volym, temperatur, längd, 

   pris, hastighet, tid samt olika enheter som g, kg, liter, m, kr, år 

• som kan lösas med miniräknare, huvudräkning, formler, ekvationer 

• som kan lösas med olika representationsformer som teckningar, 

  figurer, tabeller, diagram 

• som kan lösas med olika metoder och strategier 

• givna med olika språkliga formuleringar, olika lång text, muntligt, 

   med eller utan bilder, autentiska texter med överflödig information 

   eller där information saknas 

• som ger mer än ett svar eller där svar saknas 

• som tar olika lång tid att lösa (Ahlström m.fl. 2002, s. 71). 

 

En som har forskat kring lärarens roll i matematikundervisningen är Jaworski (1994). 

Enligt henne kan lärarens agerande i samband med elevernas matematikundervisning delas in i 

tre delar. Detta har fått benämningen undervisningstriaden. Dessa punkter är:  

• Organiserande av lärande 

• Känslighet för eleverna 

• Matematisk utmaning (Jaworski, 1994, s. 107) 

Organiserande 

av lärande 

 

 

 

 

 

                          

                                  Känslighet för                               Matematisk  

                                  eleverna                                            utmaning  

                                  

Figuren är tagen från Jaworski (1994 s. 107). 

 

Jaworski (1994) beskriver triaden som tre starkt sammanlänkande kategorier i lärarens under-

visning som tillsammans beskriver den komplicerade klassrumsmiljön. Organiserande av lä-

randet  beskriver lärarens roll i uppbyggnaden av lärmiljön i klassrummet, där både lärare och 

elever är aktiva. Detta inkluderar planering av uppgifter och aktiviteter, inställning samt nor-

mer. Lester (1996) beskriver hur läraren ska ha en aktiv roll och menar att läraren bör observera 

eleverna, ställa frågor samt ge dem idéer om det behövs. Enligt Hagland m fl. (2005) handlar 
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detta om hur läraren kan skapa goda förhållanden för elevernas inlärning genom utformandet 

av aktiviteter, lärarens attityd till arbetet med eleverna och förväntningarna på tillåtande klass-

rumsmiljö. Känslighet för eleverna  handlar enligt Jaworski (1994) om relationen mellan lärare 

och elev och hur läraren interagerar med eleverna. Detta förklarar Hagland m fl. (2005) inne-

fattar lärarens kunskap om elevernas behov och olika inlärningsstilar. Matematisk utmaning 

utgår från lärarens egen kunskapsteoretiska ståndpunkt och handlar om hur denne anpassar upp-

gifterna till eleverna så att de ges passande matematiska utmaningar som utvecklar deras tän-

kande och matematiska utveckling (Jaworski, 1994). 

 

Taflin (2007) betonar att lärarna har en stor del i hur och om eleverna kommer utveckla mate-

matiska kunskaper genom sin problemlösning. En viktig del av detta är lärarens egna intresse, 

vilket går att finna under Jaworskis kategori organiserande av lärandet. Kelly (2006) förklarar 

att många lärare anser att problemlösning är svårt att undervisa i då de själva anser problemlös-

ning vara svårt. Hon beskriver även hur lärare anser det vara svårt att mäta elevernas kunskaper 

genom problemlösning. Taflin (2007) framhåller att läraren behöver vara väl insatt i problemet 

för att kunna hjälpa och stötta eleverna kring olika lösningsstrategier. Att noga forma sin under-

visning utifrån faktorer som är viktiga för eleverna är avgörande. Faktorer som kan vara avgö-

rande i detta sammanhang är exempelvis- vilket problem man väljer, hur problemet är formu-

lerat och presentationen av problemet. Diskussioner mellan elever och mellan lärare är ytterli-

gare en viktig faktor för lyckad problemlösning. Till sist skriver Taflin om vikten av hur den 

avslutande helklassdiskussionen utformas. Utgångspunkten i denna diskussion ska vara elever-

nas lösningar. Vidare ska eleverna ges möjlighet att skapa sina egna problem för ytterligare 

lärande. Även Kelly (2006) framhåller lärarens roll och betonar att läraren behövs för att stötta  

och underlätta elevens lärande i problemlösning. 

 

Lester (1996) beskriver att den mest utmanande uppgiften för läraren när det kommer till pro-

blemlösning är att avgöra vilken handledning eleverna behöver och när de behöver den. Läraren 

ska ha en aktiv roll i klassrummet genom att observera eleverna och stötta där det behövs. Lester 

(1996; se även Taflin, 2007) delar in en problemlösningslektion i tre olika faser och beskriver 

lärarens roll under dessa faser. Taflin (2007) beskriver  hur lärarens roll i den första fasen är att 

se till att eleverna får en förståelse för problemet. Lester (1996) utvecklar detta genom att be-

skriva lektionsgången med inledande samtal i helklass där antingen läraren eller en elev läser 

uppgiften för att sedan förklara och diskutera formuleringar vid behov. Läraren bör även enligt 

Lester arbeta tillsammans med eleverna för att bena ut frågan i problemet och identifiera viktiga 

data. Som en sista del i de inledande helklassamtalen anser Lester att eleverna ska ge förslag på 

möjliga strategier som går att använda. En aspekt som spelar in i den första fasen är enligt Szabo 

(2013) matematikminnet. För eleverna innebär detta en insamling av den matematiska inform-

ationen. I fas två ska läraren se till att eleverna börjar arbeta med problemet. Läraren bör här 

stötta, uppmuntra och leda in eleverna i samarbete med varandra (Taflin, 2007). Under denna 

fas är det enligt  Lester (1996) viktigt att läraren är aktiv i klassrummet, följer elevernas process 

och ställer frågor, ger ledtrådar och stöttar de elever som kört fast och även ber eleverna att 

kontrollera sina lösningar. Avslutningsvis bör läraren ge de elever som snabbt blir färdiga en 

variant av samma problem. I den avslutande helklass diskussionen bör läraren stödja elevernas 

lärande genom att diskutera olika elevlösningar och strategier, jämföra problemet med tidigare 

lösta problem och diskutera kring information som kan vilseleda eleverna i arbetet med proble-

met (Lester, 1996). Slutligen ska eleverna värdera sina arbeten och läraren ska då ha en stöt-

tande funktion. Lester (1996) beskriver att förhoppningen är att eleverna efter hand ska bli 

skickligare problemlösare och när det inträffar minskar den synliga rollen läraren haft innan. 
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1.2.6 Det matematiska samtalet 
Att resonera och kommunicera genom matematiska samtal är enligt Taflin (2007) en viktig del 

inom matematiken och problemlösningen, vilket även går att återfinna i såväl grundskolans som 

gymnasieskolans kursplaner inom matematik. Knott m fl. (2008) poängterar att konsten  att 

lyssna är lika viktig som konsten att samtala. Läraren måste lyssna på sina elever för att samta-

len ska vara effektiva och givande. Eleverna behöver även vara medvetna om att läraren anser 

att det de säger är viktigt. En grundläggande del i detta är att läraren ska vara aktiv genom att 

tolka samt lyssna på eleverna för att de så viktiga samtalen ska kunna genomföras.  

 

Knott m fl. (2008) har tagit fram ett ramverk där de organiserar lärares klassrumsdiskurs i fem 

kategorier. Den första är stora idéer där två övergripande kategorier är sammanflätade med 

varandra. Dessa är lärarens sätt att engagera eleverna i det matematiska samtalet och de normer 

och regler som finns i klassrummet. Den andra kategorin är de affektiva aspekterna av diskur-

sen. Här hittar vi idéer om hur läraren kan inspirera eleverna i deras arbete samt visa en käns-

lighet för elevers olika inlärningssätt. Knott m fl. förklarar vidare hur att inspirera elever till att 

vilja lära sig och till att se matematiken som rolig förmodligen är den största utmaningen för 

lärare då elever ofta uttrycker frustration och motsträvighet rörande matematik. Kategori tre är 

diskursiva matematiska verktyg. Lärarens uppgift här är att synliggöra de tekniska och abstrakta 

aspekterna av matematiken så att lärande kan ske i klassrummet. Lärande uppnås i klassrummet 

genom att bibehålla en bra nivå på de matematiska samtalen. Detta är något som bör tillämpas 

dagligen för att ge eleverna en bra förståelse. Ett annat diskursivt verktyg är att tydliggöra lä-

randemål för eleverna, strategier att tillämpa och vilka prestationer som förväntas av eleverna. 

Kategori fyra beskriver taktiska verktyg för främjandet av lärande. Detta handlar om hur man 

kan få matematikinlärning att ske i klassrummet. Här är samtalen med andra elever och samta-

len med läraren viktig i elevernas process av att få en förståelse. Den femte och sista av dessa 

kategorier är enligt Knott m fl. de avslutande samtalen. De samtal som äger rum i slutet av 

lektionen har här en egen kategori då de anser att det här är en stor del av deras inlärning. Denna 

diskussion ska resultera i att avsluta lektionen på ett sätt så eleverna lär sig av det som skett. 

Det avslutande samtalet är en kritisk del av elevernas lärandeprocess, där det handlar om att 

sammanfatta och sammanföra resultat, göra kopplingar, se tillbaka och reflektera, vad lärde du 

dig? Enligt Kelly (2006), Lester (1996) och Taflin (2007) är den avslutande klassrumsdiskuss-

ionen en avgörande del även inom problemlösning, eftersom den ska ge eleverna möjlighet att 

kommunicera och resonera med varandra om sina valda strategier. Avslutningsvis förklarar 

Knott m fl. vikten av lärarens förståelse för den unika karaktären hos de olika samtal som bör 

ske under en lektion. Det är även viktigt att läraren kan använda samtalen i klassrummet.  

 

 

1.2.7 Problemlösningsstrategier 
Frågan om olika strategier för att lösa problem knyter an till Schoenfelds (1985) andra kompe-

tens, heuristik. Denna kompetens innebär just att eleverna känner till och kan använda många 

olika strategier för att lösa ett problem (Hagland m fl. 2005).  Ett flertal elever har dock svårig-

heter med problemlösning. Lester (1996) skriver att en orsak till dessa svårigheter kan vara att 

eleverna oftast inte får lära sig hur man kan använda olika problemlösningsstrategier utan de 

flesta undervisas endast i en strategi, nämligen att välja en eller flera operationer för att sedan 

göra beräkningar. Hagland m fl. (2005) anser att lärare inte ska undervisa specifikt om pro-

blemlösningsstrategier utan uppmärksamma dessa strategier i samband med att eleverna löser 

problem. Läraren kan då klargöra för de strategier som använts. Ett bra tillfälle för detta är 

under helklassdiskussionerna som bör ske efter eleverna fått möjlighet att arbeta fram en lös-

ning, antingen enskilt eller i grupp. 
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I Bruuns (2013) studie, där 70 stycken lärare i årskurserna 2-5 deltog, visade resultatet att de 

flesta lärare undervisade eleverna i åtminstonde en strategi för hur de kan lösa problem. Ingen 

av lärarna i Bruuns studie undervisade eleverna i samtliga av de strategier som är listade hos, 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). De mest populära strategierna bland 

lärarna i studien var: att rita en bild och att använda en tabell eller ett diagram. Andra populära 

strategier som togs upp i Bruuns studie men som inte nämns i NCTM:s lista eller Lesters (1996) 

klassifikation nedan var exempelvis att identifiera viktig information i texten, hitta nyckelord 

och stryka onödiga fakta. I en annan studie gjord av Pearce m fl. (2013) som även den utfördes 

på lärare i årskurserna 2-5, var strategin att finna nyckelbegreppen i problemen den som oftast 

lärdes ut till eleverna. Detta är en strategi forskare avrått från att använda. Exempelvis visar en 

studie gjord av Jonassen (2003) att de elever som undervisats i strategin nyckelbegrepp uppvi-

sade små framsteg i sin problemlösning. Jonassen menar att metoden inte är säker då det ofta 

uppstår fel när eleverna försöker översätta nyckelbegreppen till rena beräkningar. Han hänför 

detta till att en problemlösningsuppgift är mycket mer komplex och kräver mer än bara beräk-

ningar, bl.a. krävs en relevant förståelse av texten, förmåga att visualisera informationen och 

förmåga att känna igen den djupa strukturen som finns i problemet. Utöver detta krävs även en 

kunskap där eleverna på ett korrekt sätt ska kunna strukturera sina lösningsaktiviteter samt ut-

värdera sin väg till lösningen. Detta stöds av flertalet andra forskare ( Bruun, 2013; Lester, 

1996; Polyá 1945; Schoenfeld, 1985, Taflin, 2007), vilka är eniga om att en problemlösnings-

uppgift kräver en viss ansträngning av eleven, där flertalet processer är nödvändiga för att 

lyckas. Vidare diskuterar Bruun (2013) vikten av att lära eleverna att det finns många olika sätt 

att lösa problem på. Genom en sådan undervisning ger man eleverna möjlighet att prova sig 

fram så att de så småningom själva kan hitta lämpliga strategier för att lösa olika problem. 

Enligt  Bruun (2013) och Lester, (1996) är exempel på strategier som bör ingå i undervisningen 

dessa: 

 

• välja en eller flera operationer att arbeta med  

• rita bilder – att visualisera kan gynna eleverna i att lösa ett problem. 

• söka mönster  

• arbeta baklänges  

• skriva upp en ekvation  

• dramatisera situationen  

• göra en tabell eller ett diagram  

• gissa och prova  

• lösa ett enklare problem först  

• använda laborativa material eller modeller  

• göra en lista (Lester, 1996. S. 88). 

 

Som Hagland m. fl. (2005) påpekar, överlappar dessa strategier ofta varandra. Exempelvis kan 

en elev som först väljer strategin att rita en bild sedan gå över till strategin att göra en tabell 

och genom den kan eleven se samband och övergå till strategin att söka mönster. 

 

Lester (1996) förespråkar att undervisningen om strategier bör delas in i två faser för att på 

bästa sätt gynna eleverna. Under fas ett undervisas eleverna i hur de kan använda en särskild 

strategi, där tyngdpunkten bör ligga på vilken innebörd strategin har och vilka tekniker som 

behövs. När eleverna vet vilken strategi de ska använda får de öva på att tillämpa den genom 

att lösa problem. I fas två ska eleverna undervisas i när de ska använda strategin. Under denna 

fas ska eleverna ges problem att lösa där de själva ska avgöra vilken strategi de ska använda. 
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Utifrån de strategier de lärt sig får eleverna välja en eller flera som är lämpliga att tillämpa på 

det givna problemet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att se hur lärare väljer att arbeta med problemlösning i matematikun-

dervisningen. Genom detta vill jag se vilka strategier lärare använder i sin undervisning av pro-

blemlösning och vilka undervisningsstrategier de använder sig av i arbetet med elever. 

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

 

1. Vilken/vilka strategier undervisar lärarna eleverna i att använda för att lösa problem 

inom matematiken?  

2. Vilka undervisningsstrategier använder lärare i sin undervisning av problemlösning? 
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2 METOD 
Metodavsnittet redovisas i fyra avsnitt: urval, datainsamlingsmetoder, procedur och analysme-

tod. Under avsnittet som rör urvalet i studien beskrivs lärarna närmare. Där förklaras även vilka 

etiska ställningstaganden som gjorts och hur dessa påverkat studiens genomförande. Sedan be-

skrivs de datatinsamlingsmetoder- observationer och intervjuer- som jag har använt mig av. I 

de två sista avsnitten beskrivs proceduren för studien och vilka analysmetoder som har använts. 

Där beskrivs även de teoretiska utgångspunkterna för dataanalysen.  

2.1. Urval 

Den metod jag använt mig av för att välja ut mina deltagare kallas för ett bekvämlighetsurval. 

Det innebär att de lärare som valdes ut till studien var lärare jag ganska lätt kunde komma i 

kontakt med. De som deltagit i studien är tre lärare från en kommun i Mellansverige. Alla tre 

är verksamma i årskurs 4-6. Lärarna presenteras i studien med påhittade namn. Den första lära-

ren jag valde ut var Anna. Hon var min handledare under den sista VFUperioden och jag kon-

taktade henne då jag dels vet att hon gått Matematiklyftets modul om problemlösning, dels har 

sett hur hon arbetat med problemlösning i klassrummet under min VFUperiod. Jag kunde då se 

att de flesta elever visade engagemang under dessa lektioner. Anna arbetar i en byskola utanför 

stadskärnan och är i grunden utbildad i SV/SO för åk 1-7. Hon har varit verksam som lärare i 

19 år.  

 

Bea och Lotta arbetar på samma skola i stadskärnan. Bea kom jag i kontakt med genom att jag 

arbetar på en intilliggande skola och är vän med en av hennes arbetskamrater. Även Bea hade 

SV/SO-utbildning för åk 1-7 i grunden. Hon har under tiden hon arbetat som lärare läst in 45 

hp matematik och har nu även legitimation i matematik. Hon har också gått Matematiklyftets-

moduler i problemlösning och geometri. Bea har arbetat som lärare i 25 år. Lotta arbetar på 

samma skola som Bea. En arbetskamrat som hade gjort sin VFU hos Lotta tipsade mig om att 

hennes problemlösningsundervisning var intressant, och jag valde därför att kontakta henne. 

Liksom de övriga lärarna i studien är Lotta utbildad till lärare i, SV/SO för åk 1-7, men har 

under sina verksamma år läst 45 hp matematik och 37,5 hp no/teknik och har således legitimat-

ion även i ma, no och teknik för åk 1-6, samt även i bild och musik. Hon har arbetat som lärare 

i 16 år. Lotta har likt de andra gått Matematiklyftetsmodul i problemlösning för årskurs 4-6. 

 

2.1.1 Etiska ställningstaganden 
Johanson och Svedner (2010) beskriver vikten av att ta hänsyn och visa respekt för deltagarna 

i forskningsstudier. Inför examensarbetet är det därför viktigt att informera sina deltagare om 

syftet med studien, informationskravet. För att uppfylla detta krav skickades ett brev ut till 

vårdnadshavarna i de klasser jag skulle observera. I brevet informerade jag om syftet med stu-

dien samt att fokus skulle ligga på läraren. Vidare bifogades en länk till Vetenskapsrådets hem-

sida där de kunde läsa mer om de forskningsetiska principerna. Deltagarna ska även ges tillfälle 

att ge samtycke till sin medverkan och informeras om att de när som helst under studiens gång 

kan välja att avbryta sin medverkan, samtyckeskravet. De ska vidare bli informerade om att 

deras medverkan är anonym, konfodentialitetskravet. Avslutningsvis ska de få information om 

att det insamlade materialet endast får användas i forskningssyfte, nyttjandekravet. Dessa punk-

ter är de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram för forsk-

ning. För att uppfylla de tre senare punkterna skickades ett brev ut till varje lärare som skulle 

delta i studien där jag informerade om deras anonymitet samt att de när som helst kunde välja 

att avbryta sin medverkan. Brevet innefattade även information om att det insamlade materialet 

endast skulle användas i forskningssyfte och sedan arkiveras. 
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

Trost (2010) skriver att en kvalitativ studie är lämplig att tillämpa när det handlar om att förstå 

hur människor resonerar och då man vill hitta mönster om hur personer handlar. Då mitt syfte 

med studien var att undersöka hur lärare arbetar i klassrummet var en kvalitativ studie passande. 

Trost (2010) diskuterar vidare att valet av metod för sin datatinsamling ska ske i samband med 

den aktuella frågeställningen och det teoretiska ramverk som ligger till grund för undersök-

ningen. Utgångspunkten för att kunna svara på mina forskningsfrågor har varit Lesters klassi-

ficeringar på strategier samt Jaworskis ramverk, undervisningstriaden. Jag använde mig av lö-

pande observationer och kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Intervju-

erna gjordes efter observationerna, dels för att kunna styrka det som iakttagits under observat-

ionerna och ställa frågor kring intressanta händelser som inträffat, men även för att ställa frågor 

kring sådant som inte uppmärksammades under observationerna men som är av relevans för 

mina forskningsfrågor. 

 

2.2.1 Observationer 
Johansson och Svedner (2010) skriver om vikten av att ha en noggrant beskriven observations-

manual att utgå ifrån innan man genomför observationerna. De förklarar vidare att om en lö-

pande observation ska vara gynnsam och ge en möjlighet till analys krävs ett välgjort förarbete 

där frågeställningar om vad som ska iaktas under observationen tas fram. Mina frågeställningar 

inför observationerna var: Vilka problemlösningsstrategier lär läraren ut till eleverna, och vilka 

undervisningsstrategier använder sig lärarna av? Under genomförandet av observationerna för-

klarar Johansson och Svedner (2010) att det är viktigt att anteckningarna som görs ska vara så 

detaljerade som möjligt, där eget tyckande och egna värderingar bör uteslutas. Under observat-

ionerna använde jag mig av ett observationsschema som jag utgick ifrån under observationerna. 

Observationsschemat var uppdelat i fyra olika lektionsfaser för att få en bättre struktur i obser-

vationerna (se bilaga 3). Med hjälp av observationsschemat skulle strategier som kunde jäm-

ställas med Lesters strategier synliggöras utifrån lärarnas och elevernas agerande. 

 

2.2.2 Intervjuer 
För att komplettera mina observationer använde jag mig av kvalitativa semistrukturerade inter-

vjuer. Trost (2010) förklarar att det som utmärker kvalitativa intervjuer är att man genom raka 

frågor ska få så innehållsrika och uttömmande svar som möjligt. När man genomför en semi-

strukturerad intervju innebär detta att intervjuaren har en intervjuguide att utgå ifrån, dock be-

höver inte frågorna ställas i samma ordning vid varje intervju. Ytterligare följdfrågor kan även 

användas vid behov (Bryman, 2011; Johansson & Svedner, 2010). Jag hade innan intervjun  

formulerat fyra frågor att utgå ifrån (se bilaga 4). Syftet med frågorna var att ge mig ytterligare 

data för att kunna besvara mina frågeställningar och uppnå syftet med min studie. Johansson 

och Svedner (2010) beskriver hur ämnesområden inför den kvalitativa intervjun är nödvändiga, 

däremot kan intervjun fortlöpa på olika vis beroende på respondentens svar.  

2.3 Procedur 

Innan planeringen av observationer och intervjuer genomfördes förberedde jag mig genom att 

läsa in mig på forskning om problemlösning och dess historia något som Johansson och Svedner 

(2010) framhåller som en grund för att formulera ett syfte för studien. Utifrån detta syfte och 

för att få svar på mina forskningsfrågor valdes observationer och intervjuer för att inhämta data. 

Inför mina observationer och intervjuer sände jag ett mail till de tre lärarna där jag presenterade 

mig kort, beskrev syftet med mitt arbete och frågade om de var intresserade av att delta i min 

studie. När alla tre svarat och meddelat att de var villiga att delta mailade jag ut ett informat-

ionsbrev där jag tydligare beskrev mitt syfte och vad jag skulle undersöka. Jag förklarade att 
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deras deltagande var frivilligt och att de när som helst fick avbryta sin medverkan. En länk där 

det går att hitta Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer bifogades i mailet med syfte 

att de själva skulle kunna läsa om de ville. I samma mail bifogades ett informationsbrev till 

vårdnadshavare i de klasser jag skulle observera. I brevet fanns information om min studie där 

syftet med mina observationer och vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer stod med. 

Lärarna skulle sedan göra brevet tillgängligt för föräldrarna att läsa på den lärplattform som 

användes vid skolorna. 

 

Jag valde att börja med observationer i klasserna för att sedan komplettera dessa med intervjuer. 

Anledningen till detta var att jag i intervjuerna skulle kunna få klarhet i saker som skedde under 

observationerna, där eventuella frågor kunde ställas om något skulle behöva förtydligas. Två 

observationer genomfördes i varje klassrum med hjälp av ett observationsschema (se bilaga 3). 

Längden på lektionerna varierade från 40 minuter till 90 minuter. Efter att observationerna var 

gjorda intervjuades varje lärare individuellt. Intervjuerna genomfördes i respektive klassrum 

där jag använde mig av en telefon för att spela in dessa på. Jag utgick från fyra fasta frågor i 

samtliga intervjuer. Dessa frågor fick alla tre lärare se i samband med observationerna. 

2.4 Analysmetoder 

För att besvara frågeställningen om vilka strategier lärare undervisar eleverna i att använda för 

att lösa problem inom matematiken har dataanalysen skett med hjälp av Lesters klassifikation 

av strategier (se sektion 1.2.7). För att synliggöra de strategier lärarna arbetade med har hän-

delser under observationerna och  informationen som inhämtats i intervjuerna kopplats samman 

med dessa strategier. 

 

Under observationerna användes ett observationsschema där relevanta händelser som gick att 

relatera till Lesters strategier antecknades. Efter observationerna kategoriserade jag de händel-

ser som antecknats under observationerna under respektive strategi. Exempel på sådana hän-

delser var när en elev testade sig fram till rätt lösning. Läraren bekräftade elevens lösning och 

berättade att eleven använt sig av strategin att testa sig fram. Andra händelser som kunde hän-

föras till Lesters strategier var bland annat då jag under observationens gång såg vilka strategier 

som hade tillämpats av eleverna, där en del elever valde att rita bilder eller göra tabeller.  

 

Intervjuerna transkriberades som ett första steg i databearbetningen. Därefter sorterade jag ut 

de delar som var av relevans för min första forskningsfråga, det vill säga sådant läraren sa som 

går att hänföra till någon av Lesters elva strategier. Exempel på detta var när Lotta berättade att 

hon försökte styra in eleverna i en mer systematisk tankebana där strategin att gissa och pröva, 

exempelvis kunde tillsammans med en tabell. Detta går att hänföras till strategierna att gissa 

och pröva samt att göra en tabell. Ett annat exempel var när Bea berättade att tillämpningen av 

material kunde underlätta för eleverna i deras problemlösning men att eleverna även brukade 

använda sig av bilder. Dessa två uttalanden synliggjorde att strategierna rita bilder och att an-

vända laborativt material tillämpats i klassen. 

 

För att analysera min andra frågeställning som handlar om vilka undervisningsstrategier som 

lärare använder sig av i problemlösningsundervisningen använde jag mig i min analys av 

Jaworskis (1994) ramverk undervisningstriaden (se sektion 1.2.5). Då observationsschemat var 

uppdelat i fyra lektionsfaser antecknades under dessa faser de aktiviteter och händelser som 

gick att koppla till vilka metoder lärare använder sig av i undervisningen Där utgick jag från 

undervisningstriaden då jag observerade och antecknade händelser som inträffade under obser-

vationen. Exempel på händelser var individanpassningar som gjordes på uppgifter, stöttning 

och vägledning i form av muntlig dialog, samt arbetssätten som användes det vill säga enskilt, 
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par, alla (EPA) och grupparbete. Efter observationerna kategoriserades dessa utifrån undervis-

ningstriaden. De metoder som observerades var bland annat hur läraren anpassade uppgifter i 

de fall som var nödvändiga. Detta gick att relatera till hur läraren ger eleverna en matematisk 

utmaning. Samtliga lärare var stöttande och vägledde eleverna i olika grad under lektionens 

gång vilket går att koppla till hur läraren arbetar med att organisera lärandet i klassrummet. De 

olika arbetssätten som lärarna använde sig av, exempelvis EPA och grupparbeten kategorisera-

des till hur läraren visar känslighet för eleverna. Jag gick även igenom det transkriberade inter-

vjumaterialet och sammanställde de episoder som berörde lärarens undervisningsstrategier. 

Därefter sorterades de händelser som kunde kopplas till undervisningstriadens tre delar ut och 

ordnades in under respektive kategori. Exempel på detta var lärarnas medvetenhet om att arbetet 

tar tid samt att Lotta påpekade vikten i att ge eleverna tid under lektionerna. Detta kategorise-

rades till hur läraren organiserar lärandet. 
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3 RESULTAT 
I kommande avsnitt presenteras resultaten av min studie. Lärarna kommer att presenteras i tex-

ten som Anna, Bea och Lotta. Resultaten kommer att redovisas utifrån de två frågeställningar 

denna studie syftar till att besvara. Under frågeställning ett redovisas resultatet utifrån varje 

lärare. Under frågeställning två redovisas resultatet utifrån de tre kategorier som innefattas i 

undervisningstriaden. 

3.1 Vilken/vilka strategier undervisar lärarna eleverna i att använda för att lösa 

problem inom matematiken?  

Sammanfattning 
Analysen visar att samtliga lärare har använt sig av fler än en strategi att undervisa eleverna i 

när de ska arbeta med att lösa olika problem. Av Lesters elva strategier synliggjordes åtta 

stycken i studien. Dessa var: välja en eller flera operationer att arbeta med , rita bilder , söka 

mönster, arbeta baklänges, skriva upp en ekvation, göra en tabell eller ett diagram, gissa och 

prova samt laborativa material eller modeller. Av dessa användes strategierna, gissa och pröva, 

rita en bild, använda tabell eller ett diagram, att hitta mönster och att använda sig av en eller 

flera operationer mer frekvent, medan strategier som att skriva en ekvation, att använda labo-

rativt material eller modeller och att arbeta baklänges bara uppmärksammades enstaka gånger. 

De strategier som inte uppmärksammades i studien var: att göra en lista, dramatisera situat-

ionen och att lösa ett enklare problem först. Samtliga lärare var eniga om att arbetet med att 

träna in olika strategier tar tid och det är först i sexan som de flesta elever vet när och hur de 

ska tillämpa strategierna i sin problemlösning. Arbetssätten för hur de arbetade med problem-

lösning i klassrummet skilde åt. Anna och Bea använde sig av metoden EPA vilket innebär att 

eleverna först ges tid till enskilt arbete, E, sedan i par, P, och avslutningsvis ges eleverna tid till 

A:et, Alla, där diskussioner och redovisningar genomförs i helklass. Bea varvade EPA med 

enskilt arbete och grupparbete medan Lotta arbetade i samma grupper om tre elever vid samtliga 

problemlösningstillfällen. Alla tre arbetade med olika strategier kontinuerligt, där strategierna 

varierade utifrån  det valda problemet. 

   

Anna 

Anna arbetade enligt metoden EPA-metoden. I det sista momentet skulle eleverna redovisa sina 

lösningar för varandra i helklass. Anna förklarade för mig att de problem hon valde oftast var 

hämtade från Mattelyftets problembank och var så kallade ”rika problem”. Dessa problem be-

står av 3 stycken uppgifter att lösa samt en avslutande uppgift där eleverna ska skapa ett eget 

problem. Uppgiften de arbetade med under min observation hette Växter och handlade om två 

stycken växter som var olika långa och växte olika mycket per dag. I den första uppgiften ef-

terfrågades hur lång respektive växt var efter fem dagar. I de andra två uppgifterna ökade svå-

righetsgraden. Anna förklarade att ett av kriterierna för de uppgifter som hon valde var att pro-

blemet skulle gå att lösa med hjälp av många olika strategier. Vidare förklarade hon även hur 

betydelsefullt det är att tala om för eleverna att man inte behöver kunna detta innan utan ”att 

de är där för att lära.” Enligt Anna är det viktigaste med arbetet i problemlösning att eleverna 

ges strategier för hur de kan ta sig an olika problem. Innan eleverna fick börja arbeta med pro-

blemet påminde hon om att det fanns flera strategier för att lösa uppgifterna. 

 

Anna var aktiv under lektionen och gick runt i klassrummet under elevernas enskilda problem-

lösningsfas. Hon stannade vid en elev och ställde frågan, ”hur kom du fram till att det var 10?” 

Efter elevens förklaring berättade Anna för eleven att denne använt sig av strategin att gissa 

och pröva:”okej du testade dig fram till resultatet.” Att gissa och pröva innebär att eleverna 

testar sig fram till de kommer fram till rätt resultat. Observationen visade att de flesta elever 
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använde sig av strategin att gissa och pröva kombinerat med att tillämpa en eller flera räkne-

operationer. Detta var något som styrktes av intervjun där Anna berättade att de hade arbetat 

mycket med strategin att gissa och pröva, samt att många elever brukade använda sig av den 

strategin när de arbetade med problemlösning. Under arbetets gång påminde Anna eleverna om 

vilka strategier de arbetat med.”Diagram, tabell och testa sig fram är de strategier vi har ar-

betat med.” Anna berättade för mig att hon inte arbetar med en strategi enskilt. Hon förklarade 

att eleverna istället för att endast träna på att rita en bild eller bara träna på att pröva sig fram 

gavs uppgifter som gick att lösas med flera olika strategier.  

 

”Det ger mer om vi ser att oj, det där problemet kunde vi lösa genom att testa 

oss fram eller rita en bild eller skriva en tabell. Den spännvidden är större. An-

nars tycker jag att man begränsar dem lite grann.”  

 

Anna observerade en elev som tillämpat en tabell för att lösa uppgift ett. Efter en stund bad hon 

eleven kolla tillbaka på lösningen från början och kontrollera svaret eleven kommit fram till. 

Eleven upptäckte att ett räknefel uppstått och rättade till det. Därefter fortsatte eleven med sin 

tabell och kom nöjt fram till rätt lösning med hjälp av strategin att göra en tabell. Anna berät-

tade för mig att eleven, som är lite svagare i matte, hade lyckats hitta en bra metod för att lösa 

problemet och att endast ett räknefel i början ställde till det. Därför valde hon att hjälpa eleven 

då eleven hade tillämpat en passande strategi för att finna en lösning. Under det enskilda arbetet 

löste ytterligare två elever de första två uppgifterna med hjälp av en tabell. Två andra elever  

ritade upp ett diagram men avbröt den metoden efter en stund och löste sedan problemet med 

strategin att gissa och pröva. Strategin att göra en tabell är något som även diskuterades i in-

tervjun där Anna förklarade att de har pratat mycket i klassen om att göra en tabell och då 

arbetat steg för steg i en tabell. De hade även tränat på att ha en tabellstruktur när de gissade 

och prövade sig fram. 

 

När tiden sedan gått för det enskilda arbetet lät Anna eleverna arbeta i par och förklara sina 

lösningar för varandra. I intervjun förklarade hon den delen i lektionsupplägget som en viktig 

del, där de elever som har det lite svårare kan få hjälp av en kompis att hitta strategier som 

fungerar. Som ett sista moment fick eleverna komma fram och visa vilka strategier de använt 

inför sina klasskamrater. Anna bad eleven som arbetat med tabellen och dennes bordskompis 

att komma fram och förklara sin strategi. Eleven förklarade att han använt sig av en tabell för 

att se hur de två växterna växte. Anna avslutade redovisningen med att poängtera för klassen 

att en tabell är en bra metod att använda på problemet.”Här blev en tabell ett enkelt och över-

skådligt sätt att se lösningen.” Hon lät sedan två andra par komma fram och visa sina lösningar 

på problem två och problem tre för att se ytterligare strategier. Där hade samtliga elever använt 

sig av strategin att gissa och pröva. Efter helklassdiskussionerna i slutet av lektionen visade 

Anna ytterligare en strategi för hur man kunde lösa uppgift ett. Hon tillämpade då  en ekvation. 

Hon förklarade att hon brukar visa eleverna ytterligare en strategi som går att tillämpa på pro-

blemet. Anna framhöll även i intervjun att arbetet med strategier är ett långsiktigt arbete och 

inget man kan uppnå på två veckor. Hon berättade även att hon ibland kunde välja problem ur 

matematikboken och arbeta med dem i helklass. Hon förklarade också att hon utgår från pro-

blemen de arbetar med och genom dessa hittar de olika strategier. ”Vi lär oss av varandra. 

Problemet idag visade ju på tre olika strategier när vi arbetade, fyra till och med, en algebraisk 

i slutändan.”  

 

Under observationerna förekom tre olika strategier men i intervjun berättade Anna även om 

andra strategier de har arbetat med i klassen.  
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”Sen har vi löst det med en bild, framförallt då vi jobbar med bråk då är det 

jättebra att använda. Vi har arbetat med att börja bakifrån istället för framifrån, 

att man benar ut det så. Några har även testat med algebra, att sätta in den 

okända faktorn i problemet. Sen har vi jobbat mer eller mindre med olika stra-

tegier.” 

 

Sammanfattning 

Genom observation och intervju visade det sig att Anna använde sig av flera strategier i sin 

undervisning som eleverna kan tillämpa i sin problemlösning. De strategier som förekom var: 

att gissa och pröva, att göra en tabell eller ett diagram, tillämpa en eller flera räkneoperationer, 

rita, börja bakifrån samt att lösa problemet med en ekvation. Strategin att gissa och pröva var 

den strategi som eleverna använde mest frekvent. Anna arbetade med alla strategier kontinuer-

ligt och de arbetade med de strategier som passade problemet.  

 

Bea 

Bea berättade att hon varvade sina arbetssätt. Eleverna arbetade oftast enligt metoden EPA, 

men de arbetade även enskilt och i grupp med vissa problem. Även Bea använde sig av ”rika 

problem”  i sin undervisning. Oftast var dessa tagna från problembanken. Uppgiften de arbetade 

med under observationen hade därmed samma struktur som de problemet Anna använde sig av 

och handlade om pennor. Eleverna fick veta att man fick 16 pennor för 12 kronor och skulle i 

uppgift ett ta reda på hur många pennor man fick för 6 kronor. De andra två uppgifterna var 

något svårare. Bea berättade att hon ibland valde problem utifrån strategier hon tänkte att de 

skulle träna, och ibland valde hon ett problem som hon tyckte var roligt och kände för. Vidare 

berättade Bea att hon la in problemlösning på schemat ungefär en gång varje vecka. Under 

observationen jag genomförde arbetade eleverna enligt modellen EPA. Bea gick igenom upp-

gifterna i helklass och påminde eleverna att de kunde ta hjälp av att rita eller använda laborativt 

material för att lösa uppgifterna.”Försök att lösa problemen, visa hur ni tänker, ni kan använda 

er av uträkning eller rita. Jag lägger även fram material på bordet ni kan hämta och använda 

er av”. Eleverna arbetade först enskilt och sedan i par, innan den avslutande helklassdiskuss-

ionen.  

 

Läraren var hela tiden aktiv under elevernas enskilda arbete. Bea påminde eleverna i början av 

det enskilda arbetet om att de kunde använda sig av material för att lösa uppgifterna. Tre elever 

i Beas klass använde material i form av diamanter för att försöka lösa uppgifterna. Under ob-

servationen uppmärksammade jag att många elever verkade tycka problemet var svårt. Bea gick 

under det enskilda arbetet fram till flera elever för att läsa om uppgiften samt förtydliga vad 

som stod. Bea berättade återigen för eleverna att de kunde ta hjälp av att rita för att lösa sina 

uppgifter. Denna strategi var något som en del av eleverna valde att använda sig av. Bea för-

klarade i intervjun att hon trodde eleverna skulle ha lätt för uppgifterna men blev glad när hon 

såg att de faktiskt var ganska svåra. Vidare berättade hon att vid nästa tillfälle när de arbetade 

med problemlösning gjorde hon om samma problem genom att byta ut pennor mot kakor och 

talen till enklare tal. Eleverna fick då lösa uppgifterna igen. Syftet med detta var att Bea ville 

se om eleverna var med under redovisningarna från föregående lektion samt om de hade snappat 

upp någon strategi för hur man kunde lösa uppgiften. ”Var de med på att de kunde göra en 

tabell?” Hon förklarade att eleverna under det andra tillfället fick lösa problemet enskilt för att 

hon lättare skulle kunna se vad de tagit med sig från lektionen innan. Genom detta kunde hon 

även se om hon skulle behöva fortsätta nöta denna typ av problem. De flesta elever lyckades 

lösa problemet den gången. Bea berättade även i intervjun att hon i perioder försökte fokusera 

på vissa strategier, till exempel tabeller eller att räkna bakifrån och Bea valde då problemen 

utifrån dessa strategier. Dock arbetade hon inte alltid på det sättet. 
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Bea gick under lektionen fram till en elev som räckte upp handen. Eleven gav henne en muntlig 

förklaring på en lösning. Bea frågade om eleven kunde visa detta på något sätt. ”Kan du skriva 

ner det du sa till mig eller rita vad du förstod?” Eleven tillämpade då strategin att rita bilder. 

En annan strategi som användes i klassrummet var strategin att hitta ett mönster. Bea gick fram 

till en elev som behövde hjälp och inte alls hade kommit igång. Hon skrev upp de talen som 

fanns i uppgiften genom att i en kolumn skriva 12 och sedan talet 6 nedanför. I den andra ko-

lumnen skrev hon talet 16. ”Kan man hitta någon likhet här, finns det något mönster”? Eleven 

kom sedan igång med sin tankeprocess. En annan elev som Bea gått fram till förklarade sina 

tankegångar för Bea. Hon repeterade det eleven sa och visade för eleven att denne hittat ett 

mönster.”Jättebra tänkt. Delar du den i två så måste du dela den andra också.” Ytterligare en 

elev i Beas klass använde strategin att hitta ett mönster. Eleven delade det ena talet med två och 

såg då även att det andra talet behövde delas med två. Bea berättade i intervjun att mönster var 

något de inte hade arbetat särskilt mycket med. För att hitta detta mönster genomfördes även 

olika räkneoperationer.  

 

Bea stannade hos ytterligare en elev. Eleven visade sin lösning och förklarade hur denne tänkt. 

Därefter repeterade Bea en del av det eleven sagt och synliggjorde strategin att gissa och pröva. 

”Du får 16 pennor och ger mig 12 kronor. Ja klart du kan chansa och sedan räkna.” De stra-

tegier Bea förklarade i intervjun att hon arbetade med styrkte det jag hade sett på min observat-

ion. ”Att testa sig fram gör många men även att rita, inte börja bakifrån, men delvis mönster, 

diagram sådär, även en del tabeller.” Jag uppmärksammade även att eleverna använde strategin 

att tillämpa en eller flera räkneoperationer. Vidare berättade hon att arbetet med att undervisa 

strategier tar tid och förklarade att det är först i sexan som man kan se hur de flesta elever tagit 

till sig olika strategier för att tillämpa på olika problem.  

 

Efter att eleverna hade varit framme och delat med sig av sina lösningar för varandra ritade Bea 

upp en tabell på tavlan och diskuterade sedan sambandet mellan de två sidorna i tabellen. 

 

”Kolla förhållandet mellan dessa. Hälften av pennorna här, är det då rimligt att 

få hälften av pengarna?Det här kan ni ta hjälp av när ni löser en sådan här 

uppgift. Vi har hittat ett samband mellan vänster och höger sida i den här tabel-

len.”  

 

Hon förklarade i intervjun att elevernas sätt att tillämpa strategier beror på hur de har arbetat 

kring detta tidigare. Hon hade en klass fyra nu och eleverna var inte så vana att arbeta på detta 

sätt med problemlösning. Vidare diskuterade hon hur tillämpningen av material brukade vara 

bra för eleverna när de skulle lösa problem, samt att strategin att rita bilder hjälpte dem att 

komma igång med sina tankar. Bea beskrev vikten av att stötta de elever som hade det svårt.  

 

”Jag kan ibland hjälpa de elever som har svårt att komma igång med frågor 

som: Kan du se något mönster här? Någon gjorde jag en tabell åt så de kom 

igång, då skrev jag in sexton och fyra sedan kläckte eleven det själv. Hon fick en 

push på vägen. En del får man leda in lite så de inte ska tröttna.” 

 

Vid observationstillfälle två hade Bea tagit fram ett arbetsmaterial som innebar att eleverna 

skulle kontrollera färdiga lösningsstrategier i en uppgift. Utgångspunkten i problemet var ett 

recept som förklarade hur mycket av olika ingredienser som gick åt för att baka till 10 personer. 

Läraren ritade av receptet som uppgiften var baserad på i en tabell. Eleverna gavs lite tid att 

kika över de valda lösningsstrategierna som bestod av: att dubblera och halvera, vilket handlade 
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om att hitta ett mönster, endast ett svar utan lösningsmetod samt en tabell. ”Fundera på vad 

som är rimligt, vad fungerar?” Eleverna var eniga om att lösningen där en tabell tillämpades 

var den strategi som löste uppgiften på ett bra, tydligt och korrekt sätt, men att det även gick att 

använda strategin som gick ut på att hitta ett mönster. Avslutningsvis förklarade Bea att hon 

valde denna uppgift för att synliggöra hur olika strategier kan tillämpas för att lösa samma 

problem. 

 

Sammanfattning 

Bea undervisade eleverna att använda flera olika strategier i deras problemlösning. De strategier 

som uppmärksammades genom observation eller intervju var; att rita, använda laborativt 

material, en tabell, hitta ett mönster, att gissa och pröva, använda olika räkneoperationer och 

att göra ett diagram. Strategierna att rita och att gissa och pröva var de strategier som användes 

mest frekvent. Bea valde ibland problem utifrån strategi de skulle arbeta med. Ibland kunde hon 

välja tre problem i rad där tabell var en lämplig strategi att tillämpa för att ”nöta” in den strategin 

lite extra under en kort period. 

 

Lotta 

Lotta arbetade med problemlösning i grupper. Efter arbetet i grupper hade de sedan en avslu-

tande klassrumsdiskussion där eleverna fick visa vilka strategier de valt att använda för att lösa 

problemen. Hon förklarade att hon arbetade med detta cirka 3 gånger per termin och då hand-

lade det om ett större problem. Likt Anna och Bea använde sig även Lotta av ”rika problem”. 

Hon valde problemen utifrån det ämnesområde de arbetade med inom matematiken. Under min 

observation hade eleverna två olika problem de skulle lösa med en uppgift a och b på varje. 

Dessa problem var hämta från boken Rika matematiska problem (Hagland m fl, 2005). Den ena 

uppgiften handlade om tårtor där två personer fått varsin tårta i födelsedagspresent. De skar upp 

en precis lika stor bit av sina tårtor. Oskars bit var en tredjedel av hans tårta medan Fridas bit 

bestod av två femtedelar av hennes tårta. I den första frågan skulle eleverna fundera ut vem som 

fått den största tårtan. De skulle även fundera på hur stor skillnaden var mellan dessa tårtor. Det 

andra problemet Lotta gav eleverna hette Skolan. I början av problemet stod en kort information 

om eleverna på skolan. De skulle sedan i den ena uppgiften ge exempel på hur många elever 

det kunde gå på skolan samt försöka hitta en regel för detta. När de sedan var färdiga med sina 

lösningar fick de fundera och konstruera ett eget problem. Lotta förklarade att trots att det gavs 

mycket tid var det långt ifrån alla som hann konstruera ett eget problem. Hon såg dock till att 

alla elever åtminstone hann lösa ett av problemen de arbetade med. 

 
Lotta inledde lektionen med att upplysa eleverna om vad som var viktigt att tänka på.  

 

”Läs igenom uppgiften noga. Ni kan inte se svaret och ni kommer förmodligen 

behöva fler lösningar för att hitta svaret. Metoder vi har är: testa sig fram, rita, 

tabell, diagram, börja bakifrån, resonera och olika metoder där vi använder oss 

av räknesätten.”  

 

Hon förklarade för mig att hon brukade arbeta på detta sätt med att blicka tillbaka på strategier 

de hade använt sig av vid tidigare tillfällen. Lotta läste sedan uppgiften högt för eleverna och 

påminde dem om att tårtorna inte var lika stora. Hon läste även uppgift två för eleverna och 

diskuterade vad det innebar när det stod fler än 300 elever och färre än 400 elever. När detta 

var uppmärksammat gick eleverna sedan iväg i sina grupper. Till problem ett som handlade om 

bråk använde de flesta eleverna sig av strategin att rita bilder. En elevgrupp gick fram till Lotta 

för att få hjälp. Lotta frågade eleverna om bilderna var lika stora och uppmanade dem att prata 
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med varandra. ”Är de lika stora? Prata med de andra i din grupp. Fullfölj den tanken, Du 

kanske har kommit på något.” Ytterligare en grupp redovisade en lösning för problem ett där 

de hade ritat för att lösa problemet. ”Det där är bra, ett bra sätt att visa hur ni tänkt. Ni har 

ritat, den strategin finns ju med.” Lotta synliggjorde här för eleverna vilken strategi de hade 

använt sig av. Hon återkopplade sedan till gruppen hon frågat om figurerna de hade ritat var 

lika stora. ”Nu är jag nyfiken på er. Är de lika stora? Hur får ni dem lika stora genom att rita? 

Hon nämnde här strategin att rita flertalet gånger och ställde följdfrågor för vidare tankar hos 

eleverna. En annan elevgrupp redovisade sin metod för Lotta, de berättade att de hade testat sig 

fram. I intervjun förklarade Lotta att hon försökte styra in dessa elever i en bana där strategin 

att gissa och pröva kunde användas lite mer systematiskt, exempelvis med hjälp av en tabell.  

 

När eleverna arbetade med det andra problemet användes flera strategier. En grupp med elever 

gick fram för att visa Lotta hur de hade gått tillväga när de löste problemet. Lotta synliggjorde 

vilken strategi eleverna hade använt sig av och uppmuntrade dem med positiva kommentarer. 

”Jättebra ni har hittat regeln och alltså hittat ett mönster.” En annan grupp visade att de funnit 

ett mönster. Lotta såg att de använt ett mönster men såg även att det inte fungerade hela vägen. 

”Ni har hittat ett mönster när det slutar på 0, funkar det på alla tal?” Eleverna såg snabbt att 

det inte gick att använda sig av det mönstret hela vägen och funderade vidare. Endast en av 

grupperna använde sig av strategin att skriva upp en ekvation. Lotta berättade för eleverna att 

de kommit fram till rätt saker genom att arbeta med en ekvation. Hon försökte sedan leda ele-

verna vidare i lösningen genom att ställa följd frågor.”Hur kan ni göra nu? Kan man rita för 

att komma fram till något?” Eleverna använde sig även av olika räkneoperationer när de löste 

uppgiften. 

 

En grupp som hann bli färdiga med sina lösningar fick i uppgift av Lotta att göra ett eget pro-

blem som de sedan skulle lösa.”Jättebra, nu ska ni forma ett nytt problem som ska innehålla 

samma slags matematik som problemen ni nyss löst. När ni gör en egen uppgift så tänk på att 

börja med ett facit, med svaret.” Lotta berättade att arbetet med att göra ett eget problem ofta 

var ganska svårt för eleverna. Hon förklarade att hon gett dem metoder för detta och tipsat om 

att eleverna skulle börja baklänges där de först ska se till att de har ett facit för uppgiften. Sedan 

kan de utgå från facit för att konstruera själva uppgiften. Vidare poängterar hon vikten av att 

förklara för eleverna att uppgiften ska innehålla samma sorts matematik som de uppgifter de 

redan har arbetat med. Hon nämnde även att eleverna ofta tyckte den uppgiften var rolig.  

 

”Det här problemet handlade om skolan då ska inte ni göra ett problem om sko-

lan men ni ska göra ett med samma matematik. Innehållet, alltså det ni jobbade 

med, hur ni löste frågorna. Det ska innehålla samma sak.”  

 

Efter 80 minuter samlade Lotta klassen för en avslutande helklassdiskussion där eleverna fick 

redovisa sina strategier. Lotta berättade att de alltid fick redovisa för varandra på tavlan och 

förklarade att det ofta visas olika strategier för att lösa problemen. Vidare nämner hon hur and-

ras strategier kan väcka nya tankar hos eleverna. De strategier eleverna arbetade med under 

lektionen var; att rita, skriva upp en ekvation, gissa och pröva samt att söka mönster. Hon 

avslutade lektionen med att visa hur man kunde räkna ut uppgift två på ytterligare ett sätt. Hon 

använde sig då av att hitta minsta gemensamma nämnare i uppgiften. Detta var något hon alltid 

brukade göra.  

 

”När de har redovisat för varandra så brukar jag också presentera en lösning 

med en annan strategi, kanske en tabell om de inte har gjort det. Eller jag gör 
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kanske en ekvation om inte någon har löst med en ekvation så man presenterar 

någonting nytt.” 

 

Lotta förklarade i intervjun att hon inte brukade undervisa strategier innan eleverna löste pro-

blemen och förklarade att detta var något hon fick med sig när hon läste på högskolan. ”Vi 

undervisar inte strategier utan vi undervisar problemlösning och sedan tar vi strategierna i 

det.” Vidare förklarade hon att när eleverna redovisade så hjälpte hon dem att sätta ord på detta. 

”Ex: ja ni har använt bilder. Ni har resonerat er fram. Ni har börjat bakifrån och sen då som 

sagt brukar jag också ge en till strategi till dem, då kan jag göra en tabell till exempel.” Hon 

berättade att hon vid nästa problemlösningstillfälle repeterade strategierna de arbetat med under 

detta tillfälle. Lotta berättade att de strategier som eleverna använde sig av var: att göra en 

tabell, ett  diagram, rita bilder, börja bakifrån, resonera sig fram, utesluta, att skriva upp en 

ekvation, gissa och pröva samt att söka mönster. Hon diskuterade även hur de ibland arbetade 

med att bena ut problemet för att ta reda på vad de frågar efter i uppgiften ”Kanske lägga för 

och kolla vad är det de frågar efter? Vad är viktigt?” Lotta tyckte eleverna var duktiga på att 

använda sig av en del strategier men såg gärna att det skulle varit lite mer variation av strategi-

erna och poängterade att eleverna rent generellt var ganska dåliga på att använda sig av strategin 

att rita. Vidare förklarade hon att ju mer matematik eleverna kunde och ju fler problem de löste  

desto lättare var det för dem att se vilken strategi som var lämplig att tillämpa på olika problem. 

Hon framhöll även att problemlösning är ett långsiktigt arbete som måste få ta tid.  

 

”Sedan blir det så att ju mer de kan matte och ju mer problem de löser desto 

lättare blir det ju att de ser; jaha på den här uppgiften kan det vara bra att göra 

en tabell. Den här uppgiften är det bra att göra ett diagram på eller en graf. Den 

här kanske vi ritar. Att de kan lära sig se vilken strategi som passar bäst till 

vilket problem. Exempel; har man bråkdelar då är det ju smart att rita, och de 

gjorde de nu också. Det blir de duktigare på ju mer de jobbar med det naturligt-

vis”.  

 

Lotta berättade även att hon hade gått Singaporemattekurserna. Hon berättade hur dessa var 

baserade på japansk problemlösning och hur de arbetade med ”bars”, att man ritade upp lös-

ningarna i block. Vidare berättade hon att detta var ett bra arbetssätt och att hon ansåg att man 

kunde få in eleverna i den strukturen från början. Dock var detta en metod hon inte arbetat med 

kontinuerligt med de nuvarande sexorna och förklarade att denna strategi borde introduceras 

direkt när hon får klassen i fyran.  

 

Sammanfattning 

Lotta arbetade med att undervisa eleverna i flertalet strategier de kan tillämpa i sin problemlös-

ning. Strategier som användes i klassen var: att gissa och pröva, rita bilder, söka mönster, 

tabell, diagram, börja bakifrån, resonera samt olika operationer att arbeta med. Eleverna an-

vände sig ganska varierat av en del strategier, dock lyfte Lotta att hon ansåg att de använde 

strategin att rita väldigt sällan. Lotta förklarade att hon undervisade problemlösning och att 

strategierna kom med i arbetet där hon hjälpte eleverna att sätta ord på deras lösningsmetoder. 

Hon förklarade även att problemlösning är ett långsiktigt arbete och att det krävs mycket tid för 

eleverna att ta till sig och kunna tillämpa lämpliga strategier. 

3.2 Vilka undervisningsstrategier använder  lärare i sin undervisning av problem-

lösning?  

Sammanfattning 
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Samtliga lärare arbetade med metoder som går att återfinna i de tre kategorier som ingår i 

Jaworskis undervisningstriad: organiserande av lärandet, känslighet för eleverna och matema-

tisk utmaning. Den kategori som mest av där lärarnas arbetssätt kunde hänföras till var organi-

serande av lärandet. Alla lärare arbetade med att stötta och vägleda eleverna under arbetets 

gång. De var även medvetna om att tid behövdes samt att deras egen attityd var viktig för ele-

verna. Samtliga lärare förklarade hur problemen de använde gick att individanpassa och de 

visade då hur de kunde arbeta med att ge eleverna en matematisk utmaning. Lotta grupperade 

sina elever utifrån prestation medan Anna och Beas konstellationer när de arbetade i par base-

rades på personen eleverna satt bredvid. Den kategorin som var svårast att koppla händelser i 

klassrummet till var känslighet för eleverna. Dock visade samtliga lärare på ett samspel med 

eleverna i klassrummet. De använde sig också av olika arbetssätt i klassrummet vilket kan be-

skrivas som känslighet för eleverna. Det handlar om hur läraren interagerar med eleverna och 

har en kunskap om elevernas olika behov och olika inlärningsstilar. Anna och Bea använde sig 

av metoden EPA under mina observationer, där eleverna fick arbeta enskilt, i par och alla. Lotta 

som använde sig av grupper visade att detta fungerade bra för hennes elever där alla var delakt-

iga och kände en trygghet i klassrummet. Något som både Anna och Lotta poängterade var just 

vikten av en tillåtande klassrumsmiljö. Detta var bra för ett ökat lärande hos eleverna och det 

var även en viktig del i elevernas inställning till problemlösning. 

 

Organiserande av lärande 

Anna uppvisade en positiv inställning och var aktiv under lektionen. Hon stöttade eleverna i 

den mån det behövdes. Hon repeterade det som stod i uppgiften för en elev och förklarade att 

det skulle komma en dag då växterna skulle vara lika höga, vilket gjorde att eleven kunde arbeta 

vidare med sin lösning. Anna hjälpte en annan elev som hade fastnat i en uppgift. Eleven hade 

gjort ett fel under vägen vilket uppmärksammades av Anna. Med hjälp av stöd från henne kom 

eleven in på rätt bana igen. Hon förklarade i intervjun vikten av att belysa för eleverna att de 

var där för att lära sig samt att de inte behövde kunna innan och hur viktigt det var med en bra 

klassrumsmiljö för att eleverna skulle känna detta.  

 

”Man behöver inte kunna innan. Det handlar om att stötta med förnuft, ser man 

att någon inte har en susning med att klara första uppgiften kanske man behöver 

stötta där så att de faktiskt lyckas, ett tillåtande klimat är viktigt. Ledordet är, vi 

är här för att lära.”  

 

Anna observerade en elev som hade tillämpat en tabell. Efter en stund bad hon eleven se tillbaka 

på sin lösning samt kontrollera svaret hon kommit fram till i en av de räkneoperationer hon 

genomfört. Eleven såg att ett räknefel uppstått och korrigerade detta. Hon lyckades sedan 

komma fram till en korrekt lösning på problemet. Anna förklarade varför hon valde att hjälpa 

eleven.  

 

”Lisa har lite svårare med matte, och hade lyckats hitta en bra metod för att lösa 

problemet. Det var endast ett räknefel i början som ställde till det. Därför valde 

jag att hjälpa Lisa och leda in henne på rätt bana.”  

 

Genom att stötta eleven visade Anna hur hon organiserade lärandet utifrån det som gynnade 

eleven. Under den gemensamma klassrumsdiskussionen i slutet av lektionen, ”A:et” i EPA, bad 

Anna eleven som hade arbetat med en tabell, där hon tidigare stöttat, komma fram tillsammans 

med sin bordskamrat för att redovisa sin lösning för de andra. ”Vill du komma fram Lisa? Den 

var så bra din lösning så jag vill att du förklarar hur du har tänkt” Anna berättade i intervjun 

att det är viktigt det är att stötta eleverna samt att man som lärare är väl insatt i problemet och 
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vilka lösningar som kan dyka upp. Hon berättade även i intervjun hur problemlösningsarbetet 

var något som tar tid och krävde mycket övning hos eleverna. 

 

Bea arbetade under mina observationer enligt EPA precis som Anna. Bea berättade att  EPA 

fungerade hyfsat för att motivera och engagera elever som hade det svårt, vilket hon såg som 

positivt. ”De blir oftast mer engagerade när de arbetar med varandra.” Bea började lektionen 

med att de gemensamt läste igenom uppgifterna högt i klassen. Eleverna gavs ca. 15- 20 minuter 

för det enskilda arbetet, lika mycket tid lades sedan på både arbetet i par och den gemensamma 

helklassdiskussionen i slutet av lektionen. Tid är en punkt som går att återfinna under kategorin 

i hur lärarna organiserar lärandet. Utifrån arbetssättet EPA kändes tiden eleverna gavs rimlig 

då jag såg att en del elever i slutet av den tiden tappade fokus och började diskutera annat. 

Under arbetets gång var Bea aktiv och gick runt för att hjälpa de elever som behövde hjälp. 

Flertalet elever räckte upp handen och Bea stannade vid en elev. Hon läste upp problemet för 

eleven, tydliggjorde för denne vad det handlade om och förklarade ett missförstånd som upp-

stått hos eleven. Hon stannade vid ytterligare en elev för att tydliggöra uppgiften och stötta 

eleven vidare. ”Måste man veta vad en penna kostar? Kan man istället lösa det på ett annat 

sätt?” Bea fortsatte att gå runt och hjälpa eleverna och stannade vid ytterligare tre elever.  

 

”Varför tar du just fyra bakåt?”, ”Hur tänker du när du får fram åtta?”, ”De 

där talen kan du ju också göra på samma sätt med som du gjorde med de 

andra.”, ”Hur tänkte du sedan, kan du använda det ena talet för att lisat ut det 

andra?”  

 

Bea hjälpte en annan elev som verkade känna sig lite osäker. ”Skriv upp det du säger till mig. 

Jättebra tänkt. Delar du den ena i två så ska du även dela den andra i två. Om du då har 19 

pennor är det då rimligt att ni får 10 var?” Genom att observera och stötta där det behövdes 

arbetar hon med ett organiserande av lärandet. Hon förklarade även hur hon ibland hjälpte de 

elever som hade svårigheter genom att ställa frågor.  

 

”Jag kan ibland ställa frågor till eleverna för att hjälpa de som har det svårt. 

Till exempel; Kan du se något mönster här? Någon gjorde jag en tabell åt så de 

kom igång, skrev in sexton och fyra, sedan kläckte eleven det. Hon fick en push 

på vägen. En del får man leda in lite så de inte ska tröttna.” 

 

I den avslutande helklassdiskussionen arbetade Bea med att låta eleverna redovisa sina lös-

ningar högt för varandra. Hon bad ett elevpar komma fram för att redovisa. De förklarade hur 

de hade tänkt och Bea upprepade sedan de eleverna sa. Hon stöttade dem genom redovisningen 

genom att tydliggöra det som sades samt att hjälpa dem i deras förklaring när de tappade bort 

sig. Bea berättade i intervjun att hon tyckte problemlösning var ett roligt arbetsområde. 

 

Lotta lät eleverna arbeta i grupper med problemlösning. För att arbetet i grupper ska fungera 

berättade hon att det var viktigt med utrymmen på skolan där eleverna kunde sitta samt att hon 

kunde lita på eleverna även om de satt utanför klassrummet. Hon förklarade att eleverna i de 

två klasser hon hade var väl medveten om de förväntningar hon hade på dem. Enligt Lotta var 

detta en viktig del för att bygga upp en tillit till varandra. I intervjun förklarade Lotta även 

vikten av att ge eleverna mycket tid till att arbeta med problemen de får ”Sen får de tid på sig 

och tid tar det. Man får räkna med aldrig mindre än en timme.” Hon berättade även att de ibland 

kunde arbeta med ett problem en hel vecka då vissa problem var mer tidskrävande. Vidare 

förklarade hon att det var viktigt vid dessa tillfällen att man som lärare inte kände att man missat 

något, utan kunde synliggöra för eleverna vilken matematik man arbetat med i det problemet.  
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”Jag brukar spalta upp på tavlan efter vi är färdiga med problemet. Vad innehöll 

det här för matematik? Då skriver jag upp allting som vi kommer på och då kan 

det vara 7- 10 punkter som eleverna ser. Oj! Lärde vi oss sådär mycket. Jobbade 

vi med sådär mycket saker i ett problem. Det är jättebra för då är det så tydligt 

att det kommer in så mycket saker i problemlösandet.”  

 

Under lektionen jag var där för att observera skulle eleverna arbeta med två olika problem. Om 

de hann färdigt skulle varje grupp konstruera ett eget problem som skulle innehålla samma 

matematik. Lotta förklarade för mig i intervjun att hon själv suttit och testat olika lösningsstra-

tegier på problemen. Detta för att vara väl insatt i problemen och på vilka lösningar som kunde 

dyka upp. Hon var väldigt engagerad i problemlösningen vilket även eleverna var under hela 

arbetet. Hon förklarade hur roligt hon tyckte det var att arbeta med problemlösning samt att 

detta förmodligen var nyckeln till att även eleverna tyckte det var kul med problemlösning. 

Lärarens attityd är en viktig del i kategorin att organisera lärandet. Vidare berättade Lotta om 

de tillfällen där eleverna skulle skapa ett eget problem och hur det ofta visade sig vara ganska 

svårt för dem. Hon berättade att man då kan vara med och styra en del samt ställa frågor för att 

hjälpa dem.  

”Ibland får man kanske vara med, ja men tänk om du gör så här istället med den 

här frågan. Då kanske ni får det lite svårare eller en liten annan twist på det 

hela. Lite kan man få vara med och styra men de har ju liksom sin tanke.”  

 

Lotta inledde lektionen med att läsa igenom uppgifterna högt för klassen samt repetera de stra-

tegier eleverna hade arbetat med tidigare. Eleverna gick sedan iväg för att arbeta i sina grupper. 

Lotta var under lektionen aktiv och eleverna kom till henne vid de tillfällen de behövde hjälp. 

En grupp som valt att rita till uppgift ett gick fram till Lotta för att visa henne sin lösning. Lotta 

gav respons genom att stötta eleverna vidare i lösningen. ”Är de lika stora? Hur tänker ni gör 

då? Ja prata med de andra i din grupp om hur du tänker och fullfölj den tanken. Du kanske har 

kommit på något.” Ytterligare en grupp gick fram till Lotta för att få hjälp. Hon förklarade för 

eleverna att de kommit fram till rätt saker genom en ekvation. Vidare frågade hon hur de hade 

tänkt gå vidare i sin lösning och undrade om de kunde rita för att komma vidare. En tredje grupp 

gick fram till Lotta för att presentera en lösning. Lotta förklarade tydligt att gruppen hade en 

bra förklaring och att de även hade visat lösningen på ett bra sätt. Hon tipsade dem om att 

tydliggöra sin lösning ännu mer genom att skriva hur stor varje del de ritat var. En fjärde grupp 

gick fram till Lotta för att redovisa sitt resultat. Lotta gav eleverna i den gruppen tips för att 

komma fram till rätt svar. ”Om ni sätter dem bredvid varandra då? Är dessa bitar lika stora?” 

Då gruppen såg att storleken på de bitar de ritat skiljde sig åt gick de tillbaka till sin plats för 

att korrigera detta. Under elevernas arbete fortsatte Lotta att vägleda och stötta eleverna med 

kommentarer som ”Ni är suverän! Bra visat och bra beskrivet”, ”Kan man göra det tydli-

gare?”, ”Ni har hittat ett mönster där det slutar på 0, fungerar det på alla tal?” Under den 

avslutande helklassdiskussionen fick eleverna gå fram till tavlan för att rita och förklara sina 

lösningar för de andra grupperna. Lotta berättade att alla elever inte tyckte om att stå längst 

fram vid tavlan men att alla gjorde detta. Vikten av ett bra klassrumklimat för att eleverna ska 

våga var avgörande.  

 

”Klassrumsklimatet är så himla viktigt. Att vi lär oss av varandra och vi lär oss 

av felen. Vi har våran felex med fel exempel. Han är så himla bra för då blir det 

inte lagt på någon av barnen utan då blir det lagt på felex. Det är otroligt bra 

klimat i båda klasserna jag har. Det är tillåtande och de lyfter varandra. Det är 
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inte jobbigt. Alla tycker inte det är jättekul att stå vid tavlan, men alla kan göra 

det för att de andra är liksom schyssta. Det är högt i tak liksom.”  

 

Samtliga lärare arbetade med flertalet metoder som går att kategorisera som organiserande av 

lärande. Att stötta och vägleda elever med hjälp av att observera eleverna i deras arbete samt 

genom att ställa frågor och ge positiva kommentarer var något som skedde i varje klassrum. 

Både Anna och Lotta berättade om hur viktigt det var att de som lärare hade en positiv inställ-

ning till arbetet för elevernas skull. Detta var något som även märktes på eleverna. Framförallt 

märktes detta på eleverna i Lottas klass som var väldigt engagerade under hela lektionen. Även 

Bea berättade att hon gillade problemlösning men uppmärksammade inte vikten av detta för 

elevernas inställning och inlärning. Klassrumsklimatet uppmärksammades både av Anna och 

Lotta medan Bea inte nämnde något om detta men ansåg att arbetssättet EPA kan engagera 

eleverna i problemlösning. Vikten av att ge eleverna mycket tid var något som Lotta diskuterade 

då hon berättade att eleverna behövde minst en timme, men oftast mer tid på sig att lösa upp-

gifterna. Anna och Bea diskuterade inte detta specifikt men arbetade enligt EPA där eleverna 

gavs cirka 50-70 minuter sammanlagt att utföra alla tre moment som ingår i EPA. 

 

Känslighet för eleverna 

Anna arbetade enligt metoden EPA. Hon instruerade eleverna att de skulle arbeta enligt denna 

metod och att hon efter 15-20 minuter  skulle bryta det enskilda arbetet så de fick diskutera sina 

lösningar tillsammans med en kompis. I moment P skulle eleverna diskutera med sina bords-

kamrater, där gavs ytterligare 10-15 min och till den avslutande helklassdiskussionen gavs res-

terande tid vilket var ca: 15-20min. Arbetssättet EPA går att koppla till hur hon anpassar under-

visningen till elevers olika behov och deras olika inlärningsstilar då eleverna får chans att arbeta 

ensam, med en kamrat samt diskutera med alla. Eleverna fick först fundera enskilt. När tiden 

hade gått för det enskilda arbetet lät hon eleverna arbeta i par, P:et i Epa. De förklarade då sina 

lösningar för varandra. I intervjun förklarade hon den delen i lektionsupplägget som en viktig 

del där de elever som har det lite svårare kan få hjälp av en kompis att hitta strategier och sätt 

som fungerar för att lösa uppgifterna. Hon menade att detta kan hjälpa dem i deras inlärning. 

 

Även Bea använde sig av arbetssättet EPA under mina observationer. I intervjun med Bea be-

rättade hon att eleverna arbetade enligt det arbetssättet vid vissa tillfällen, men de kunde även 

arbeta enskilt eller i grupp med problemlösning. Hon förklarade att hon ansåg EPA vara en 

ganska bra metod att arbeta enligt då hon menade att eleverna vid dessa tillfällen var tvungna 

att tänka till själva först, för att sedan när de satt i par hjälpa varandra vilket kan gynna fler 

elever. 

 

Lotta delade in klassen i grupper under problemlösningsarbetet. Dessa grupper anpassades uti-

från prestationer vilket innebär att Lotta tog hänsyn till deras kunskaper och vilka behov ele-

verna har. Lotta visade även en känslighet för eleverna när hon förklarade att de arbetar med 

vad hon kallade ”felex”. Ingen blev utpekad för att ha gjort något fel, utan istället använde de 

sig av felex, en påhittad karaktär som fick ta på sig ansvaret för felen.  

 

”Klassrumsklimatet är så himla viktigt. Att vi lär oss av varandra och vi lär oss 

av felen. Vi har våran felex med fel exempel. Han är så himla bra för då blir det 

inte lagt på någon av barnen utan då blir det lagt på felex. Det är otroligt bra 

klimat i båda klasserna jag har. Det är tillåtande och de lyfter varandra”.  

 

Anna och Bea använde sig av arbetssättet EPA i sin undervisning av problemlösning. Genom 

EPA får eleverna möjlighet till att arbeta både enskilt, i par och alla. Då elever har olika behov 
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och inlärningsstilar kan EPA gynna flertalet elever då de ges möjlighet att arbeta på olika sätt. 

Lotta lät eleverna arbeta i grupper med en avslutande helklassdiskussion vilket även det kan ses 

som en anpassning då elever lär olika. Lotta nivåanpassade sina grupper vilket innebar att hon 

har synliggjort elevernas behov och grupperat eleverna utifrån deras kunskaper. 

 

Matematisk utmaning 

De problem Anna använde sig av kommer från skolverkets problembank. Dessa problem består 

av 4 uppgifter. Uppgift ett är anpassad så att alla elever ska ha möjlighet att lösa den. Uppgift 

två och tre är lite svårare. Som en avslutande uppgift, uppgift fyra ska eleverna konstruera en 

egen liknande uppgift. Under min observation då de arbetade med problemet växter (se sektion 

3.1) lyckades samtliga elever lösa uppgift ett. Anna förklarade att den uppgiften ibland kan 

behöva anpassas och förenklas. Detta var något hon gjorde vid behov och alltså inte behövde 

göras när jag var där. Uppgift två har en något högre svårighetsgrad, där inte lika många elever 

lyckades komma fram till en lösning. I uppgift tre var svårighetsgraden ännu högre, och endast 

några få elever lyckades lösa den. Detta kan ge de elever som presterar lite mer en utmaning 

vilket kan kopplas till hur Anna arbetar med att ge eleverna en matematisk utmaning. Anna 

berättade att vissa elever hinner göra alla uppgifter medan en del endast hinner göra en eller två 

stycken. Hon förklarade vidare att det var viktigt att alla lyckades lösa åtminstonde en av upp-

gifterna.  

 

Bea valde sina problem från skolverkets problembank precis som Anna. Detta visar att även 

Bea ger eleverna en matematisk utmaning genom att använda dessa uppgifter som är nivåan-

passade. Under det enskilda arbetet verkade flertalet elever ha svårt att komma igång och veta 

hur de skulle lösa uppgiften med att räkna ut hur många pennor de skulle få för 6 kronor. Detta 

märktes dels genom att flera elever räckte upp handen samt att en del elever tappade fokus innan 

tiden för det enskilda arbetet var slut. I Intervjun bekräftade Bea detta. Hon berättade att de 

flesta elever hade svårt med problemet. Hon förklarade att hon vid nästa tillfälle de arbetade 

med problemlösning hade gjort om problemet hon använde när jag var där genom att byta ut 

pennor mot kakor och talen till enklare tal. Eleverna fick sedan lösa uppgiften igen för att se 

om de hade tagit till sig något från de redovisningar och diskussioner från föregående lektion. 

Bea förenklade alltså uppgift ett ytterligare utifrån elevernas behov. Denna anpassning går att 

koppla till hur hon arbetar med att ge eleverna en matematisk utmaning.   

 

När Lotta arbetade med problemlösning delade hon in eleverna i grupper. Hon förklarade att 

hon använde sig av samma indelning varje gång med grupper om tre elever i varje. Lotta berät-

tade att indelningen skett utifrån prestationer och kunskapsnivå på eleverna. Genom att nivå-

gruppera eleverna kan uppgifterna anpassas lättare så samtliga elever kan få en matematisk 

utmaning.  

 

”Jag blandar inte lågpresterande med hög presterande utan de är blandade med 

medel och även någon låg med någon låg. Högpresterande blandar jag med 

någon hög och någon medel. Lite så.”   

 

Lotta berättade att de arbetade med problemlösning cirka tre gånger per termin. Vid de till-

fällena arbetade de med ett större område där även hon använde sig av ”rika problem”. Hon 

förklarade att de rika problemen är uppgifter där eleverna inte kan se svaret direkt utan att det 

krävs lite mer arbete av eleverna. Lotta förklarade att det sedan går att nivåanpassa uppgifterna 

genom att ge samma problem till alla men att förenkla problemet vid de tillfällen det behövs. 

Genom att nivågruppera och nivåanpassa uppgifterna finns möjlighet att ge eleverna en mate-

matisk utmaning utifrån hur starka eleverna är. Hon berättade även att hon brukade utmana de 
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elever som blev färdiga med alla uppgifter genom att be dem lösa en uppgift de redan löst med 

hjälp en annan strategi. Detta ger även de starka eleverna en matematisk utmaning.  

 

Samtliga lärare arbetade med ”rika problem” där problemen har olika svårighetsgrad. Alla tre 

berättade även att de vid behov anpassade uppgift ett ytterligare för att alla elever ska ha möj-

lighet att lyckas lösa åtminstone en uppgift. Lotta delade in sina elever utifrån prestation och 

kunskaper. Detta gör det möjligt för henne att göra ytterligare en nivåanpassning. Hon berättade 

även hur hon brukade utmana de elever som blev färdiga med att tillämpa en annan strategi på 

samma problem de arbetat med. Hon förklarade att hon kan utmana de starka eleverna genom 

detta.  
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Syftet med studien var att se vilken eller vilka strategier lärare undervisar eleverna i att använda 

när de arbetar med problemlösning, samt att undersöka vilka undervisningsstrategier lärarna 

tillämpar i sin problemlösningsundervisning. Resultatet av studien visade att alla tre lärare un-

dervisade eleverna i flertalet strategier som de kan använda sig av i sin problemlösning. Exem-

pelvis användes strategierna att gissa och pröva samt att tillämpa en tabell eller ett diagram 

mer frekvent, medan strategin att dramatisera situationen inte synliggjordes alls. Studien visade 

även att de tre deltagande lärarna undervisar problemlösning kontinuerligt men använder sig av 

lite olika arbetsmetoder i sin undervisning. Samtliga lärare var överens om att arbetet med stra-

tegier tar tid och att det är först när eleverna går i sexan som man kan se att detta gett resultat. 

De tre lärarna som deltog i studien använde sig alla av en gemensam klassrumsdiskussion i 

slutet av lektionen för att ge eleverna möjlighet att se varandras strategier samt att få träna på 

att kommunicera och resonera vilket i sin tur kan leda in eleverna i nya tankebanor.  

4.2 Tillförlitlighet     

Syftet med studien var att undersöka hur lärare undervisar eleverna i olika strategier att tillämpa 

i sin problemlösning, samt vilka metoder lärare använder sig av i undervisningen för att gynna 

eleverna i deras matematiska utveckling och problemlösningsförmåga. För att få svar på detta 

använde jag mig av kvalitativa undersökningsmetoder. Trost (2010) beskriver en misstänksam-

het kring kvalitativa undersökningar då de oftast bygger på ett mindre urval där det inte går att 

dra generella slutsatser som representerar en större del av befolkningen. Då endast tre lärare 

deltog i studien bidrar detta till en låg generaliserbarhet hos undersökningen. Faktorer som tids-

ram och resurser har spelat in på detta. 

 

I ett första stadium hade jag planerat att endast använda mig av intervjuer, men med tips från 

handledare och efter att ha läst Examensarbetet i lärarutbildningen, valde jag att även genom-

föra observationer. Johansson och Svedner (2010) beskriver hur användningen av kvalitativa 

intervjuer som enda metod i en studie har lett till brister i olika undersökningar. Att använda 

både observationer och intervjuer för undersökningen höjer validiteten i arbetet då dessa två 

metoder går att kompletterar varandra enligt Johansson och Svedner (2010). Efter observation-

erna kunde jag få en djupare förståelse av det jag observerat under lektionerna. 

 

Reliabiliteten hos en undersökning påverkas av hur materialet samlats in samt vilka metoder 

som har använts (Johansson och Svedner 2010). Observationerna genomfördes med hjälp av ett 

observationsschema. Enligt Johansson och Svedner (2010) ökar detta reliabiliteten då datain-

samlingen utförs på samma sätt i samtliga observationer, alltså i detta fall med hjälp av ett 

schema. Olsson och Sörensen (2011) skriver att forskaren ska ha tre frågor besvarade innan 

genomförandet av observationerna. Dessa är: 

• Vad ska observeras? 

• Hur ska observationerna registreras? 

• Hur ska observatören förhålla sig till observationstillfället? 

Frågorna ovan kunde besvaras innan genomförandet av observationerna med utgångspunkt i 

syftet för undersökningen. Med hjälp av dessa frågor och observationsschemat gavs observat-

ionerna en högre reliabilitet då en observation utan detta förmodligen skulle visa på mer ut-

bredda resultat. Dock påverkas validiteten i observationerna utifrån de valda problem eleverna 

arbetade med. Andra valda problem kan ha visat på andra resultat i min studie. 
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De semistrukturerade intervjuer som genomfördes var dels till för att stärka det som synliggjorts 

under observationerna samt för att inhämta ytterligare data för att kunna besvara mina fråge-

ställningar. De fasta frågorna som fanns i min intervjuguide lästes innan intervjuerna igenom 

av en annan oberoende lärare i syfte att uppmärksamma om det saknades något, eller om något 

kunde uppfattas på annat sätt än avsett. En del i intervjuguiden reviderades sedan för en viss 

ökning av validiteten i arbetet. Dock skulle flertalet lärare behövt läst igenom intervjuguiden 

för en ännu högre validitet. I en semistrukturerad intervju finns frågor att utgå ifrån, dock kan 

följdfrågor tillkomma och variera beroende på vilka svar som framkommer under intervjuns 

gång. Under de tre intervjuer jag genomförde uppkom en viss variation på följdfrågor. Detta 

kan i sin tur ge upphov till en lägre reliabilitet då de semistrukturerade intervjuerna inte genom-

fördes med samma frågor rakt igenom.  

4.3 Teoretisk tolkning 

 

4.3.1 Vilken/vilka strategier undervisar lärarna eleverna i att använda för att lösa 

problem inom matematiken?  
Forskning (t ex Schoenfeld, 1984; Taflin, 2007) framhåller problemlösning som en viktig del 

av matematiken. I 2011 års läroplan är problemlösning en central del av skolans matematikun-

dervisning där användandet av olika strategier är ett långsiktigt mål. Samtliga lärare i studien 

var överens om att arbetet med strategier tar tid och att de var först när eleverna gick i sexan 

som man kunde se resultat. Studien visade att samtliga tre lärare som deltog använde sig av så 

kallade ”rika problem” i sin undervisning. Taflin (2007) har tagit fram sju kriterier för att ett 

problem ska klassas som rikt där punkt fyra förklarar att problemet ska kunna lösas på flera 

olika sätt. Med detta menas att olika strategier ska kunna tillämpas för att komma fram till en 

lösning. När  Anna valde problem var det viktigt att problemet som eleverna skulle arbeta med 

gick att lösas med fler strategier än bara en. Bea förklarade att hon ibland kunde arbeta med att 

nöta in en strategi under några tillfällen i syfte att eleverna skulle befästa den bättre. Hon valde 

vid dessa tillfällen problem utifrån strategier de skulle arbeta med. Lotta valde ofta problem 

som kunde kopplas till det arbetsområde de arbetade med inom matematiken. Både Taflin 

(2007) och Liljekvist (2014) skriver om vikten i att välja rätt uppgift som gynnar elevernas 

utveckling, där Liljekvist hänvisar till att det är en skör balans mellan att hitta uppgifter som 

gynnar och uppgifter som istället hindrar elevernas utveckling.  

 

Enligt Taflin (2007) är en av anledningarna till att elever ska arbeta med problemlösning att 

öva deras förmåga att ta sig an ett problem utan att ha en given strategi för hur de ska lösa 

problemet. Resultatet visar att samtliga lärare undervisar eleverna i flertalet strategier som de 

kan tillämpa i sin problemlösning. Enligt Lester( 1996) och Bruun (2013) är undervisningen 

om strategier viktig för att eleven ska få en förståelse och gynnas i sin problemlösning. Även 

Schoenfeld (1984) och Pólya (1945) beskriver hur olika strategier är en grund för att eleverna 

ska lyckas i problemlösning. De tre lärarna som deltagit i studien förklarade samtliga att de 

arbetade med strategier som dök upp genom elevernas lösningar på problemen. Lotta berättade 

att hon inte undervisade i strategier utan i problemlösning och sedan kommer strategierna som 

en del av det. Enligt Hagland m fl. (2005) bör lärare inte undervisa om problemlösningsstrate-

gier utan uppmärksamma strategierna i samband med att eleverna löser problem. Enligt min 

undersökning förekommer en del strategier mer frekvent än andra, medan vissa strategier inte 

förekommer alls i undervisningen. De strategier som synliggjordes i studien var: gissa och 

pröva, göra en tabell eller ett diagram, rita bild, använda laborativt material, välja en eller 

flera operationer att arbeta med, söka mönster, att börja bakifrån och att göra en ekvation. Av 

dessa användes strategierna, att gissa och pröva, göra en tabell eller ett diagram, rita bild, att 
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söka mönster samt att använda sig av olika operationer mer frekvent. Å andra sidan uppmärk-

sammades strategierna att börja bakifrån, att göra en ekvation och att använda sig av laborativt 

material endast vid enstaka tillfällen. I en tidigare studie (Bruun, 2013) var strategierna att rita 

samt att göra en tabell eller ett diagram de mest populära. Bruuns studie visade även hur lärarna 

undervisade eleverna i andra strategier. Dessa var att identifiera viktig information i texten, 

hitta nyckelord och stryka onödiga fakta. Att söka upp viktig information i texten var något som 

även Lotta nämnde att de arbetade med vid vissa tillfällen. Att kunna använda sig av olika 

strategier i problemlösning är enligt forskning (Bruun, 2013; Lester, 1996; Schoenfeld, 1984) 

viktigt för utvecklingen av elevernas problemlösningsförmåga. Strategierna att lösa ett enklare 

problem först och att dramatisera situationen var de strategier som genom min studie inte upp-

märksammades. Detta skiljer sig mot Bruuns (2013) studie där strategin att dramatatisera situ-

ationen var den 4:e mest använda strategin. I hennes studie var strategierna att hitta ett mönster, 

som en elev delvis använde sig av, samt strategin att göra en lista de minst representerade stra-

tegierna. 

 

4.3.2 Vilka undervisningsstrategier använder lärare i sin undervisning av pro-

blemlösning? 
Enligt Jaworski (1994), Lester (1996) och Kelly (2006) är lärarens roll och hur denna väljer att 

forma sin undervisning en avgörande del i hur och om eleverna kan bli skickliga problemlösare. 

Samtliga lärare som deltagit i studien undervisar problemlösning kontinuerligt i sina klasser 

men använder sig av olika metoder i sin undervisning. Enligt Taflin (2007) och Lester (1996) 

är  detta viktigt. De anser att problemlösning är något som bör undervisas löpande under ele-

vernas hela skoltid med start redan i grundskolans första år. Bal (2015) anser till och med att 

detta ska börja redan i förskolan. De arbetsmetoder som de deltagande lärarna använde i sin 

undervisning skiljde sig en del åt. Anna arbetade enligt metoden EPA där eleverna först fick tid 

att tänka själva, sedan i par och slutligen resonera och visa sina strategier i helklass. Anna be-

rättade hur P:et i EPA kunde hjälpa de elever som hade det svårt. Hon förklarade hur elever 

med svårigheter inom problemlösning i pararbetet har möjlighet att diskutera lösningarna med 

varandra samt ge varandra stöttning. Detta arbetssätt kan kategoriseras under vad Jaworski 

(1994) kallar känslighet för eleverna genom att det uppvisar en medvetenhet om hur olika ar-

betsmetoder kan gynna olika elever. Även Bea använde sig av EPA vid vissa tillfällen. Hon lät 

även eleverna arbeta enskilt eller i grupper om tre vid en del tillfällen då de arbetade med pro-

blemlösning. Bea förklarade att hon såg att eleverna engagerade sig mer när de fick möjlighet 

att arbeta med en eller flera kompisar. Lotta hade gjort en gruppindelning med tre elever i varje 

grupp som hon använde vid dessa tillfällen. Lester (1996) skriver att forskning visat att elev-

grupper om 3-4 elever har visat sig vara gynnsamt i undervisningen av problemlösning. Detta 

är något som även diskuteras av Ahlström et al. (2002). De förklarar hur dessa grupper inte bör 

ändras allför ofta då dessa grupper bygger på att eleverna ska känna en trygghet i gruppen. 

Jaworski (1994) poängterar att läraren bör se till att skapa en trygghet i gruppen för ett gynnsamt 

arbete och har kategoriserat detta i undervisningstriaden under kategorin att organisera läran-

det. Vidare beskriver Jaworski hur olika arbetssätt kan gynna olika elever och kopplar detta till 

lärarens känslighet för eleverna. Enligt  Knott m fl. (2008) visar lärarens kunskap om och för-

ståelse för de olika inlärningssätt som kan finnas i en grupp på vilka positiva effekter de affek-

tiva aspekterna av lärarens samtal kan ha. De menar att läraren behöver ha insikt i elevers olika 

behov. 

 

Att arbeta för ett tillåtande klassrumsklimat och hur viktigt ett tillåtande klassrumsklimat är i 

problemlösningsprocessen var något både Anna och Lotta tog upp i intervjuerna. Detta var vik-

tigt dels för att de olika grupperingarna och arbetsmetoderna skulle fungera men även för den 

avslutande helklassdiskussionen och elevernas inlärning. Lotta sa: 
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Klassrumsklimatet är så himla viktigt. Att vi lär oss av varandra och vi lär oss 

av felen. Vi har våran felex med fel exempel. Han är så himla bra för då blir det 

inte lagt på någon av barnen utan då blir det lagt på felex. Det är otroligt bra 

klimat i båda klasserna jag har. Det är tillåtande och de lyfter varandra. Det är 

inte jobbigt. Alla tycker inte det är jättekul att stå vid tavlan, men alla kan göra 

det för att de andra är liksom schyssta. Det är högt i tak liksom.” 

 

Detta var något jag även uppmärksammade under min observation hos Lotta då samtliga elever 

var engagerade och verkade tycka att arbetet med problemlösning var roligt. Eleverna tog tid 

på sig istället för att de skulle bli färdiga så snabbt som möjligt. Knott m fl. (2008) skriver att 

läraren har en viktig del i att förmedla vilka normer och regler som gäller i klassrummet, och 

de nämner lärarens acceptans av elevers beetende som en av de sociala normer eleverna måste 

få information om. De belyser även vikten av att synliggöra detta för eleverna då läraren många 

gånger tar för givet att eleverna vet vad som gäller. De förklarar att om dessa normer och regler 

är förmedlade i det tysta och ej genom en muntlig dialog så kan många elever ha missat detta 

och saknar då denna viktiga information. Observationerna indikerar att eleverna i Lottas klass-

rum var väl medvetna om vilka normer och regler som gällde i klassrummet. I de övriga klass-

rummen syntes inte detta lika tydligt då en del elever uppvisade dåligt engagemang. 

 

Samtliga lärare använde sig av rika problem. I Taflins (2007) kriterier för vad som krävs för att 

ett problem ska kunna tolkas som ett ”rikt problem” beskriver hon vikten i att ett rikt problem 

ska ta tid och att eleverna måste ges den tiden för att komma fram till en lösning. Tid var något 

som samtliga lärare framhöll som väldigt viktigt. I samtliga klassrum gavs eleverna minst en 

timme när de arbetade med problem som krävde tid. Utifrån min egen erfarenhet har det för en 

del elever ofta handlat om att bli färdiga snabbt med arbetet vilket resulterat i att de då inte tar 

den tid som krävs för att lösa ett problem. Jag har även upplevt att vissa elever gärna ger upp 

när de måste anstränga sig istället för att försöka lösa uppgiften. De ”rika uppgifter” samtliga 

lärare arbetar med består av en uppgift som är anpassad för att alla ska ha möjlighet att lösa 

den. De andra två uppgifterna är lite svårare. I den avslutande uppgiften  ska eleverna skapa ett 

eget problem. Alla tre lärare förklarade att de vid behov kunde anpassa den första uppgiften så 

samtliga elever lyckades lösa den. Enligt Anna var det viktigt att anpassa uppgifterna så att alla 

elever skulle känna att de åtminstonde klarade av att lösa en uppgift. Att anpassa uppgifter är 

något Jaworski (1994) beskriver som en del av lärarens roll i undervisningstriaden under kate-

gorin matematisk utmaning. Knott m fl. (2008) anser att den största utmaningen för läraren 

förmodligen handlar just om att inspirera elever att vilja lära sig och visa hur de kan se mate-

matiken som rolig. Detta då elever ofta uttrycker sina känslor för matematiken genom att vara 

motsträviga och visa frustration. Därför kan det vara av stor vikt att eleverna känner att de 

åtminstone klarar av att lösa en av dessa uppgifter.  

 

Samtliga lärare som deltog i studien var aktiva och stöttade eleverna under hela problemlös-

ningsprocessen. Detta är något forskare (Jaworski, 1994; Kelly, 2006; Lester, 1996; Liljekvist, 

2014; Taflin, 2008) är eniga om är en avgörande del i elevernas utveckling inom problemlös-

ning. Denna forskning framhäver även lärarens roll som en avgörande del i hur och om eleverna 

ska lyckas med sin problemlösning. Alla tre lärare stöttade eleverna genom att bland annat läsa 

upp uppgiften högt, stötta med beröm då eleverna kommit fram till något, leda eleverna vidare 

om de kört fast eller om fel uppstått på vägen samt genom att ställa frågor. Enligt Jaworski 

(1994) handlar aktiviter som dessa om att organisera lärandet genom att tillämpa olika strategier 

och stötta eleverna under deras problemlösningsarbete. Hagland et al. (2005) förklarar hur detta 
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är en del i lärarens arbete med att skapa goda förhållanden för elevernas inlärning. Även Kelly 

(2006) skriver att lärarens roll handlar om att stötta och underlätta elevens lärprocess.  

 

Forskare (Knott m fl, 2008; Lester, 1996; Taflin, 2007) är överens om att den avslutande hel-

klass diskussionen är av stor vikt för elevernas inlärning. De menar att denna diskussion ska 

resultera i att lektionen avslutas på ett sådant sätt att eleverna lär sig något av det som skett 

under lektionen. Detta avslutande samtal är en kritisk del i elevernas lärprocess. Det handlar 

under denna diskussion om att sammanfatta och sammanföra resultat, göra kopplingar, se till-

baka och reflektera över vad de kommit fram till. Den avslutande klassrumsdiskussionen fanns 

med på samtliga lektioner där eleverna fick möjlighet att själva redovisa sina lösningar och visa 

vilka strategier de arbetat med. Alla tre lärare var med och rätade ut eventuella frågetecken då 

det behövdes samt stöttade eleverna när de behövdes. Under hela problemlösningsprocessen 

och den så viktiga, avslutande helklassdiskussionen får eleverna i samtliga klasser tillfällen att 

arbeta med att reflektera över sina egna tankegångar och tillsammans med sina kamrater reflek-

tera över strategier. Ett exempel på detta var när Lotta såg hur en grupp hade hittat ett mönster 

där de endast fungerade på en del av uppgiften”Ni har hittat ett mönster där det slutar på 0, 

fungerar det på alla tal?” När eleverna sedan fick diskutera och reflektera över sin strategi 

insåg de att detta inte fungerade på alla tal. Eleverna fick då tänka i nya banor och kom på så 

vis fram till en lösning. Genom att reflektera över sina egna och andra elevers lösningar får 

eleverna träna på att tänka kritiskt vilket innebär att de får träna sin metakognitiva förmåga. 

Enligt Su m fl. (2016) kan stöttning när elever tränar sina färdigheter i kritiskt tänkande vara 

gynnsamt när det kommer till undervisningen av problemlösning. Vidare förklarar Su m fl. hur 

kritiskt tänkande innebär att eleverna får använda sig av metakognitiva strategier och att detta 

kan vara bra då elever får en medvetenhet om deras egen inlärningsstil och hur de i framtiden 

ska kunna känna igen olika typer av problem samt tillämpa passande strategier. Detta stöds av 

Morin, Watson, Hester och Raver (2017) då de skriver att användandet av metakognitiva stra-

tegier i undervisningen har visat sig förbättra elevers lärande. 

 

Samtliga tre kategorier i Jaworskis undervisningstriad har synliggjorts genom observationer 

och intervjuer. Kategorin organiserande av lärandet var den kategori som flest lärarageranden 

gick att koppla till. Den som synliggjordes minst i min undersökning var kategorin känslighet 

för eleverna. Genom observationer så uppmärksammades även hur de tre kategorierna i under-

visningstriaden var sammanlänkade. Exempelvis befanns klassrumsmiljön vara viktig både för 

kategorin organiserande av lärandet och känslighet för eleverna. Jaworski (1994) beskriver tri-

aden som tre starkt sammanlänkade kategorier i lärarens undervisning i den komplicerade klass-

rumsmiljön. 

4.4 Förslag till vidare forskning/praktisk tillämpning  

Elevernas matematiska förmåga ska enligt nuvarande läroplan (LGR 11) utvecklas via problem-

lösning. Detta har gett problemlösningen en central roll i matematikundervisningen. Läraren 

ska hela tiden ha en aktiv roll i undervisningen av problemlösning, där samtal, motivation, en-

gagemang och tid spelar en stor roll för hur väl eleverna lyckas. Denna studie, som undersökt 

lärarens roll samt de strategier lärarna ger eleverna som kan tillämpas i deras problemlösning, 

har dock begränsats av både tid och resurser. En studie där fler lärare från flertalet kommuner 

deltar skulle ge mer generaliserbara resultat vilket skulle göra studien än mer intressant. Det 

skulle troligtvis även göra studien mer användbar för forskare och verksamma lärare i skolan.  

Då denna studie fokuserat på lärarens roll i problemlösning skulle det vara av största intresse 

att få ett elevperspektiv på problemlösningen, exempelvis vilka strategier eleverna anser att de 

fått med sig i undervisningen samt vilka strategier de använder. Det skulle även vara intressant 
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att från ett elevperspektiv undersöka hur de ser på lärarens roll i undervisningen av problem-

lösning. Man skulle bland annat kunna studera hur stöttning sker, om eleverna känner att de får 

anpassade uppgifter samt hur normer och klassrumsmiljö påverkar deras lärande. Detta skulle 

vara av stort intresse för att se om lärarens och elevernas syn på lärandet i problemlösning 

överensstämmer.  

 

Då alla tre lärare i denna studie gått Matematiklyftets modul i problemlösning skulle det även 

vara av intresse att göra en studie med tre lärare som inte gått denna fortbildning eller liknande 

fortbildningar för att sedan kunna jämföra dessa studier med varandra. 

 

Jag är tacksam mot de lärare som deltagit i studien och har delat med sig av sina metoder och 

kunskaper i undervisningen av problemlösning. Detta är något jag kommer ha nytta av i min 

egen matematikundervisning då jag anser problemlösning vara en givande del i matematikun-

dervisningen som dessutom ligger mig varmt om hjärtat. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till lärare 

 

Hej!  

 

Jag är en lärarstudent som går den åttonde och avslutande terminen på Högskolan i Gävle. Som 

avslutning ska jag skriva en uppsats. Jag som ska göra studien heter Annie Wiklund. Uppsatsen 

kommer att vara inriktad i ämnet matematik och kommer fokusera på matematisk problemlös-

ning för årskurs 4-6. Syftet med studien är att undersöka vilka strategier lärare använder att 

undervisa eleverna i och vilka metoder lärare använder för att engagera eleverna i problemlös-

ning. 

 

I ett första stadium har jag fördjupat mina kunskaper genom att ha läst aktuell forskning och 

litteratur kring det utvalda ämnet. Men eftersom utgångspunkten i min studie vilar på vilka 

strategier som används i undervisningen har jag även för avsikt att ta hjälp av er verksamma 

grundskolelärare genom att först observera och sedan intervjua er. Jag vänder mig därför till 

dig, som har kunskaper och erfarenheter som är användbara och värdefulla för mig och mitt 

examensarbete. Observationen innebär att jag observerar dig som verkställd lärare under två 

olika tillfällen med syfte att utveckla en fördjupad förståelse för hur du arbetar med problem-

lösning och strategier inom matematiken. Därför önskar jag att få vara med på två lektioner 

som innefattar problemlösning. Intervjun kommer att ske i samband med den andra observat-

ionen och bestå av ett mindre antal frågor. Intervjun beräknas ta omkring 30 minuter. 

Jag kommer att förhålla mig till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär för 

dig som deltagare att deltagandet är frivilligt och att ditt namn och personliga uppgifter inte 

kommer att redovisas i studien. Du kan även när som helst avbryta ditt deltagande i studien.  

Länk:https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/forutsattningarforansokningaroch-

bidrag/etikriktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html  

Resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål och presenteras i form av en upp-

sats vid Högskolan i Gävle Slutversionen kommer att publiceras på databasen DiVA, där ni 

kommer att kunna ta del av den och läsa den.  Efter examensarbetets genomförande arkiveras 

allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle. 

Om du har några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig eller min handledare för mer 

information.  

 

Hoppas du kan delta!  

Vänliga hälsningar 

Student                                                                                     Handledare 

Annie Wiklund                                                                         Olov Viirman 

Ofk15awd@student.hig.se                                                   Olov.Viirman@hig.se  

https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/forutsattningarforansokningarochbidrag/etikriktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html
https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/forutsattningarforansokningarochbidrag/etikriktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html
mailto:Ofk15awd@student.hig.se
mailto:Olov.Viirman@hig.se
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Bilaga 2: Informationsbrev till föräldrar 

 

Hej!   

 

Jag heter Annie Wiklund och går på högskolan i Gävle. Jag går sista terminen på grundlärar-

programmet med inriktning årskurs 4-6. Jag håller på att skriva mitt examensarbete inom ma-

tematik med inriktning problemlösning. Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka strate-

gier lärare använder i undervisningen av problemlösning samt vilka metoder som används för 

att motivera eleverna i problemlösning. Jag kommer göra observationer i ert barns klass för att 

se hur läraren arbetar kring problemlösning och därefter genomföra en intervju med läraren. 

Vid observationen kommer jag att notera på papper vad som sker.  

 

Då detta är ett examensarbete som räknas som forskning är jag skyldig att utgå från fyra forsk-

ningsetiska principer som vetenskapsrådet har skrivit.  

1.Informationskravet, jag skall informera alla deltagare om mitt syfte med min undersökning.  

2. Samtyckeskravet, den som deltar i min undersökning bestämmer själv över sin medverkan 

och kan närsomhelst avbryta. Eftersom ert barn är under 15 år så måste jag ha godkännande 

från de personer som står som vårdnadshavarna.  

3. Konfidentialitetskravet, den som deltar blir anonym i undersökning, alla uppgifter förvarar 

jag så ingen utomstående kan ta del av dem  

4. Nyttjandekravet, uppgifterna som jag samlar in får enbart användas till forskningsändamål.  

Jag bifogar länken om du skulle vilja läsa mer om de olika principerna:  

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Om ni skulle undra över något så har läraren mina kontaktuppgifter.  
 

Med vänlig hälsning  
 

Annie Wiklund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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Bilaga 3: Observationsschema 

 

Datum: 

 

Observatör: 

 

Plats:  

 

Närvarande lärare: 

 

Tidsåtgång: 

 

Hjälpmedel: 

 
 

Tidpunkt och verksamhet 

 

 

Läraragerande Lärarkommentarer 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

 

Intervju frågor 
 

1. Hur arbetar du med problemlösning i klassrummet? 

Eventuella följdfrågor: 

Ge exempel,. Specifika, problem mattebok, 

Enskilt, grupp? 

 

2. Undervisas eleverna i olika strategier för lösa olika problem 

inom matematiken? 

Ev. Följdfråga: ge exempel… 

Vilka strategier 

      Varför dessa? 

Upplever du att eleverna använder sig av olika strategier när de job-

bar, varierat? 

 

3. Hur arbetar du med att engagera eleverna i problemlösningen? 

 

4. Varför har du valt de problem som du valt? 

 


