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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att studera och bidra med kunskaper kring hur lärares förståelse kan                
påverka utformningen av deras undervisning av problemlösning i matematik. Undersökningen har           
gjorts genom en kvalitativ studie med intervjuer och observationer av lärare, samt insamlade             
läromedel och uppgifter som används vid problemlösning i matematikundervisningen. Resultatet          
visar att samtliga lärares definition av matematiska problem och problemlösning stämmer överens            
med den definition som används i denna uppsats, men trots detta skiljer sig deras undervisning av                
problemlösning åt i förhållande till deras definitioner. Resultatet visade att några av lärarna inte              
använde sig av problemlösning utan istället presenterade metoder och strategier eleverna ska            
använda för att kunna lösa de uppgifter läraren eller läromedlet förmedlar. De läromedel som              
granskats visade att de uppgifter, uppslag och kapitel som skulle behandla problemlösning innehöll             
instruktioner, strategier och metoder som gjorde att eleverna visste hur de skulle gå tillväga för att                
lösa uppgifterna, därmed är det inte problemlösningsförmågan som eleverna övar utan specifika            
problemlösningsstrategier. Flera lärare anser därför att de arbetar med problemlösningsförmågan,          
även fast de inte gör det. Trots detta var samtliga lärare eniga om att problemlösning är bra för                  
lärandet och att kommunikationen mellan lärare och elever är viktiga under dessa lektioner i form av                
stöttning, frågor, diskussioner och resonemang.  
 
 
Nyckelord: Matematik, imitativa resonemang, kreativa resonemang, lärares uppfattningar, läromedel 
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1. Inledning  

Problemlösning i matematikundervisningen ska enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen         
och fritidshemmet (Skolverket, 2018) vara en central del i undervisningen. Läroplanen uttrycker att             
eleverna ska få möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga som innebär att eleven på egen              
hand ska kunna välja metoder och strategier för att komma fram till en lösning (Skolverket, 2018). 
 
I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016) står det att den nuvarande undervisningen till stor del             
fortfarande baseras på traditionella arbetssätt där läraren instruerar och eleverna sedan får arbeta på              
egen hand. Detta överensstämmer inte helt med läroplanen som uppmanar att eleverna ska lära              
genom kreativa, reflekterande och problemlösande aktiviteter (Skolverket, 2018). Att undervisningen          
främst verkar omfatta arbetssätt baserade på instruktioner från läraren och enskilt arbete, kan             
påverka elevernas kunskapsinlärning på så sätt att eleverna får färre möjligheter till att utveckla              
förmågor som att resonera och lösa matematiska problem samt se samband mellan olika matematiska              
innehåll (Skolinspektionen, 2016). Intressant i detta är vad som kan vara orsaker till att              
problemlösning förekommer i liten utsträckning i matematikundervisningen i de svenska skolorna.           
Denna studie har därför undersökt lärares förståelse av problemlösning, samt hur deras definition             
påverkar lärarens utformning av matematiklektioner där problemlösning är i fokus.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras de definitioner  av matematiska problem och problemlösning som används 
i uppsatsen. Det kommer även klargöras vad problemlösningsbaserad undervisning innebär och vad 
som krävs av läraren vid detta arbetssätt. Vidare nämns anledningar till att använda problemlösning i 
undervisningen, hur matematikundervisningen ser ut idag samt hur läromedel kan påverka 
matematikundervisningen.  

2.1 Definitioner  

2.1.1 Matematiska problem  
Definitionen av ett matematiskt problem är och har varit omdiskuterat. Det finns en mängd olika               
tolkningar och definitioner av begreppet. En anledning till att det finns flera definitioner på vad ett                
matematiskt problem kan vara, beror på att en uppgift kan uppfattas olika beroende på personens               
tidigare kunskaper och erfarenheter. En uppgift som upplevs som ett problem för en elev kan vara en                 
rutinuppgift för en annan (Palmér & van Bommel, 2019). Nedan presenteras tre olika definitioner av               
vad ett matematiskt problem är samt den definition som har använts i detta arbete.  
 
Den första definitionen nämner Schoenfeld (2016) är en vanlig uppfattning av ett matematiskt             
problem. “In mathematics, anything required to be done, or requiring the doing of something”              
(Schoenfeld, 2016 s.4). Citatet uttrycker att allt som kräver en lösning kan definieras som ett               
matematiskt problem. Lithner (2017) skriver att denna definition innebär att alla matematiska            
uppgifter innefattar ett matematiskt problem, och att detta ofta förekommer i litteratur. Hagland,             
Hedrén och Taflin (2005) förtydligar att “vanliga” matematikuppgifter, även kallade för           
rutinuppgifter, är uppgifter där eleven inte upplever några större svårigheter, där den metod eleven              
ska använda för att lösa uppgiften är synlig samt att syftet främst är att träna procedurförmågan.                
Denna typ av uppgifter uppger Hagland, Hedrén och Taflin (2005) inte kan definieras som              
matematiska problem.  
 
Den andra definitionen “A question . . . that is perplexing or difficult” (Schoenfeld, 2016, s.4) uttrycker                 
att ett matematiskt problem är en frågeställning som är utmanande och svår. Det vill säga en uppgift                 
som kräver ansträngning för att kunna lösa den (Schoenfeld, 2016). Vid ett matematiskt problem är               
lösningsmetoden till en början okänd för den som ska lösa problemet. För att lösa problemet måste                
elever då på ett utforskande sätt pröva sig fram till en möjlig eller flera möjliga lösningar (Palmér &                  
van Bommel, 2019). 
 
En tredje definition av vad ett matematiskt problem är, kan vara att det beskrivs som en textuppgift,                 
där uppgiften främst är angiven med en viss kontext istället för matematiska symboler (Hagland,              
Hedrén & Taflin, 2005). Textuppgifter kan vara ett matematiskt problem men behöver innehålla vissa              
villkor för att räknas som ett problem: 

● Personen som ska lösa uppgiften är inte medveten om hur problemet kan lösas och vilka               
metoder och/eller strategier som kan användas. 

● För att lösa problemet krävs det en ansträngning av personen.  
 
I kommentarmaterialet för matematik (2011) definieras ett matematiskt problem som en kombination            
av de villkor som Hagland Hedrén och Taflin (2005) nämner samt Schoenfelds (2016) andra definition               
av ett matematiskt problem.  
 

6 (38) 



 

Matematiska problem är situationer eller uppgifter där eleverna inte på förhand känner till             
hur problemet ska lösas. Istället måste de undersöka och prova sig fram för att finna en                
lösning. Matematiska problem kan också beskrivas som uppgifter som inte är av            
rutinkaraktär (Skolverket, 2011, s. 25).  
 

I denna uppsats har skolverkets definition av vad ett matematiskt problem är använts.  

2.1.2 Problemlösning  

Att arbeta med problemlösning i matematikundervisningen innebär att eleverna får möjlighet att            
utveckla samtliga matematiska förmågor genom att lösa mer utmanande matematiska problem. Vid            
utmanande uppgifter där eleverna behöver kämpa och resonera kring lösningen, får de uppleva vad              
matematik kan innebära när man använder det (Larsson, 2013). Wistedt och Johansson (1991) skriver              
att problemlösning ska fungera som ett verktyg som kan användas för att nå mål i undervisningen                
och för att eleverna ska skapa sig matematisk förståelse. Problemlösning som arbetssätt innebär att              
eleverna ska utveckla kunskaper inom matematiken genom att lösa utmanande uppgifter på egen             
hand. Detta ska eleverna göra genom att: finna och formulera problem, granska och bedöma olika               
lösningar, diskutera och analysera kring olika lösningar, strategier och resultat, använda olika            
strategier samt kunna lösa problem på olika sätt. Då eleverna får möjlighet att arbeta på föregående                
sätt utvecklas deras problemlösningsförmåga (Skoogh & Johansson, 1991).  
 
I grundskolans läroplan (Skolverket, 2018) kan man i kursplanen för matematik läsa om             
problemlösning och dess roll i undervisningen. Det framkommer att problemlösning ska vara en             
central del av matematikundervisningen. Läroplanen (Skolverket, 2018) nämner problemlösning ur          
två olika synvinklar. Problemlösning som centralt innehåll och problemlösning som en matematisk            
förmåga. Det centrala innehållet redogör att undervisningen ska behandla strategier att använda vid             
problemlösning samt att eleverna ska få möjlighet att formulera egna matematiska problem.            
Problemlösningsförmågan å andra sidan innebär att eleverna kan hantera samtliga matematiska           
förmågor för att kunna lösa matematiska problem (Hansson, 2019). Skillnaden är alltså att det centrala               
innehållet förespråkar olika tillvägagångssätt att använda sig av vid problemlösning, medan           
förmågan innebär att en elev självständigt kan lösa problem utifrån tidigare kunskaper utan att i               
förhand veta vilka specifika strategier och metoder som kan användas. 
 
I denna uppsats definieras problemlösning som ett arbetssätt där eleverna utvecklar kunskaper och             
förståelse för det matematiska innehållet genom att självständigt kunna lösa ett matematiskt problem             
utifrån tidigare kunskaper och olika strategier samt där eleverna tränar sin problemlösningsförmåga.  

2.2 Problemlösningsbaserad undervisning 
Beroende på hur läraren definierar begreppen matematiskt problem och problemlösning kan           
undervisningen komma att utformas på olika sätt (Schoenfeld, 2016). Det huvudsakliga syftet med             
problemlösning i matematikundervisningen är att eleverna genom problemlösning ska utveckla sina           
kunskaper, samt få djupare förståelse för det matematiska innehållet. Detta ska ske genom att              
eleverna med sitt eget engagemang ska utforska och söka sig en lösning till det aktuella problemet                
(Lester & Lambdin, 2007). Polya (2003) skriver om ett problemlösningsschema som innehåller fyra             
olika steg att använda sig av vid problemlösning i undervisningen. Schemat och de olika stegen               
bygger på heuristik som är läran om metoder som är väsentliga för att utveckla förmågan att utforska                 
saker. De fyra stegen är:  
(1) Att förstå problemet, inledande ska man försöka förstå problemet, vad får jag veta och vad är det                  
man ska försöka lösa. 
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(2) Att göra upp en plan, när man förstått vad problemet handlar om och vad det är man ska ta reda                     
på, ska man lägga upp en plan på hur man kan lösa uppgiften. Detta genom att söka samband mellan                   
det aktuella problemet och tidigare kunskaper, problem och strategier. 
(3) Att genomföra planen, noggrant lösa problemet med de metoder och strategier man valt.              
Kontrollera att ens lösning stämmer och att kunna “bevisa” att lösningen är korrekt  
(4) Att se tillbaka, När man löst problemet ska man granska lösningen. Hur gjorde jag och varför blev                  
lösningen korrekt eller inkorrekt.  
 
Vid undervisning där eleverna ska lära genom att utforska, är det elevernas processer vid              
problemlösningen som är i fokus. Lester och Lambdin (2007) påpekar att arbeta med             
problemlösningsbaserad undervisning där målet är att eleverna ska skapa djupare förståelse, kan            
vara svårare och ta längre tid att uppnå i jämförelse med att arbeta instruktionsbaserat där eleverna                
till stor del lär genom att imitera. Detta bekräftar Cai och Lester (2010) som skriver att utvecklingen                 
att skapa och förvärva förmågan att lösa problem är en långsam process. Hansson (2019) uttrycker att                
lära genom problemlösning innebär att eleverna ska lösa problem genom att analysera, argumentera,             
diskutera och tolka de val man gör för att komma fram till en lösning. Att arbeta på föregående sätt                   
bidrar till att eleverna utvecklar förmågan att lösa matematiska problem i olika situationer.  

2.2.1 Lärarens roll vid problemlösningsbaserad undervisning  

Läraren har en stor och viktig roll vid problemlösning. För att problemlösning i             
matematikundervisningen ska vara effektiv och givande för elevernas lärande bör läraren skapa en             
klassrumsmiljö som uppmuntrar och stöttar problemlösning som arbetssätt. Läraren ska finnas som            
ett stöd i klassrummet och stötta eleverna genom att få dem till att på egen hand ta sig vidare i sitt                     
arbete (Lester & Lambdin, 2007). Gibbons (2013) beskriver stöttning som en process där läraren ger               
eleverna hjälp som ska leda dem mot nya kunskaper. Stöttningen ska fungera som ett verktyg för                
läraren, där målet är att eleverna ska kunna lösa liknande uppgifter på egen hand vid senare tillfällen                 
(Gibbons, 2013). Läraren behöver vara aktiv med eleverna vid problemlösning. Det innebär att             
lärarens ska finnas till hand i form av stöttning till eleverna, genom att ställa frågor, omformulera                
eller synliggöra och konkretisera med hjälp av bilder, handlingar eller jämförelser av matematiska             
begrepp och fenomen (Skog & Österling, 2016). Detta bör göras av läraren för att eleven ska komma                 
framåt i sina tankeprocesser. Då stöttningen från läraren blir för omfattande och beskrivande kan              
problemlösningen förvandlas till rutinuppgifter, då det stöd läraren ger gör att problemet            
“förenklas”. Om till exempel för många frågor ställs till eleverna, eller då frågorna har fel karaktär                
kan det påverka elevernas tankeprocess genom att förhindra eleven att själv reflektera över dessa              
frågor och steg i problemlösningen (Palmér & van Bommel, 2019). För att sammanfatta och belysa               
den problemlösning som skett under en lektion är det till stor vikt att läraren uppmärksammar och                
förklarar de processer och strategier som använts av eleverna. Genom att synliggöra och diskutera de               
steg och processer som sker kan det bidra till att eleverna skapar djupare förståelse i det aktuella                 
matematiska innehållet (Palmér & van Bommel, 2019). Hur läraren väljer att använda sig av              
kommunikation, diskussion och resonemang i undervisningen kan påverka elevernas lärande både           
positivt och negativt. Beroende på hur kommunikationen används i klassrummet kan eleverna            
utveckla djupare kunskaper och bättre förståelse för det matematiska innehållet (Löwing, 2004).            
Lärarna ska alltså inte ge exakta svar på hur eleverna ska ta sig vidare utan utmana dem i sina                   
kunskaper för att de ska kunna lösa problemet. När lärare arbetar på detta sätt tydliggör de tekniker,                 
metoder och strategier man kan använda som verktyg för att lösa problem (Schoenfeld, 2016). “../The               
mathematician’s main reason for existence is to solve problems, and that, therefore, what mathematics              
really consists of is problems and solutions” (Halmos 1980, i Schoenfeld, 2016, s.6).  
 
Läraren bör även fundera kring vilka uppgifter eleverna ska arbeta med. Vilket matematiskt innehåll              
har problemet, vilka förkunskaper krävs av eleverna, vad är syftet med uppgiften och vilka metoder               
och strategier kan användas för att lösa uppgiften, är faktorer läraren bör ha i åtanke vid val av                  
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problem, för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen (Palmér & van Bommel,                 
2019).  

2.2.2 Lärares inställning och förståelse av problemlösning  

Lärarens inställning till och förståelse av vad problemlösning är har även betydelse för             
undervisningen och elevernas lärande. För att undervisningen ska bli bra och eleverna ska få så goda                
förutsättningar som möjligt till sitt lärande är det viktigt att lärarens tankar kring vad problemlösning               
är stämmer överens med lärarens praktik i klassrummet. Charalambous och Philippou (2010) skriver             
att lärares uppfattningar kring sin egen förmåga att kunna utföra en viss sorts undervisning påverkar               
lärarens val och metoder i undervisningen. De skriver även att lärarens egna åsikter har inverkan på                
hur läraren tolkar och uppfattar vad och hur undervisningen ska innehålla och formas, samt hur de                
väljer att tillämpa förändringar i läroplanen i den verkliga undervisningen. Lärare som är vana och               
trygga i att arbeta instruktionsbaserat i sin undervisning är mer kritiska till att använda              
problemlösning som metod i undervisningen, då dessa lärare upplevdes mer osäkra till sin egen              
förmåga att klara av arbetssättet samt att eleverna inte skulle uppnå kunskapskraven genom att              
arbeta problemlösningsbaserat (Charalambous & Philippou, 2010).  
 
Boesen et al. (2014) skriver att införandet av de matematiska förmågorna inte har varit allt för lyckad,                 
detta då stor del av all undervisning i matematik fortfarande är instruktionsbaserad, trots att det gått                
15 år sedan förmågorna infördes i läroplanen. Anledningen till detta är enligt Boesen et al. (2014) att                 
lärarna inte riktigt har uppfattat vad de matematiska förmågorna innebär, då förmågorna uttrycks             
rätt otydligt. På grund av detta menar de att många lärare enbart har bearbetat vad förmågorna                
innebär för att sedan arbeta på samma sätt som tidigare men i tron om att de arbetar utefter de                   
förmågor eleverna ska utveckla. Nya reformer och ändringar kring hur lärare ska arbeta i sin               
undervisning kan därför misslyckas då det pressar lärare att arbeta utanför sin trygghetszon gällande              
metoder, strategier och innehåll som fungerar i deras undervisning. Att införa förändringar utan att              
lärarna har tillgång till stöd kan orsaka att lärarna väljer att använda sig av de metoder och innehåll                  
läraren använde innan den nya reformen började gälla (Charalambous & Philippou, 2010).  

2.3 Positiva skäl till att använda problemlösning 
“Students learn what they are given opportunity to learn” (Hiebert, 2003, s.10). Som citatet nämner så                
lär sig elever det de får möjlighet till att lära sig. För att elever då ska lära sig vissa förmågor eller                     
kunskaper krävs det att de får möjlighet att lära sig dessa med passande uppgifter och aktiviteter                
(Hiebert, 2003).  
 
Lester och Lambdin (2007) nämner ett flertal orsaker till varför ett problemlösningsbaserat arbetssätt             
har en positiv inverkan på elevers lärande. Att arbeta med problemlösning fördjupar elevers             
förståelse för det matematiska innehållet. Förståelsen påverkar i sin tur elevens motivation till att lära               
samt att deras attityd till ämnet förstärks positivt. När eleverna får djupare förståelse för det               
matematiska innehållet påverkar det även minnet positivt. Förståelsen för det matematiska innehållet            
gör att eleven inte behöver minnas varje matematisk regel eller algoritm för sig, utan kan istället                
koppla samman olika delar som gör att minnet inte behöver arbeta lika hårt. Det blir även lättare för                  
eleverna att använda sig av deras matematiska kunskaper och förmågor i olika situationer då              
förståelsen för dem är djupare, det i sin tur gör att eleverna blir mer självständiga och ser uppgifter                  
och problem som en utmaning istället för en motgång (Lester & Lambdin, 2007).  
 
Olsson och Granberg (2018) har genom sin studie konstaterat att elever som lär genom undervisning               
som baseras på instruktioner och genomgångar presterar bättre på enskilda tester än de elever som               
lär genom problemlösningsbaserad undervisning. Detta beror på att instruktionsbaserad         
undervisning ger eleverna metoder och strategier som eleverna ska kunna använda sig och lämnar              
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därmed mindre utrymme att kunna göra fel. Kortsiktigt är därför den mer traditionella 
undervisningen med genomgångar och instruktioner bättre för elevernas lärande. Däremot anger 
Olsson och Granberg (2018) att ett flertal studier visar att problemlösningsbaserad undervisning 
långsiktigt är bättre för elevernas lärande. För att eleverna ska lära sig mest effektivt och kunna ta till 
sig kunskapen på bästa sätt behöver de få möjlighet att själva utforska, arbeta och konstruera 
lösningar och metoder.  

Karlsson Wirebring et al. (2015) har genomfört en studie där de jämfört lärande effekten mellan en 
mer problemlösningsbaserad och instruktionsbaserad undervisning. Resultatet visar att de elever som 
fick en problemlösningsbaserad undervisningen där de själva fick konstruera sina lösningsmetoder 
gjorde att eleverna lättare kunde ta till sig kunskaperna samt kunde använda sig av dem vid ett 
provtillfälle en vecka senare, jämfört med de elever som blev undervisade utifrån instruktioner. Att 
arbeta med problemlösning och få producera och konstruera egna lösningar är ur ett kognitivt 
perspektiv mer effektivt då det stärker minnet, ökar den aktiva bearbetningen och utvecklar 
begreppsförståelsen. Utöver detta påverkar problemlösning hjärnans aktivitet, då studien visar att 
problemlösning gör att även områden i hjärnan som har färre matematiska funktioner aktiveras 
under sådana aktiviteter till skillnad från en mer traditionell undervisning baserad på instruktioner 
(Karlsson Wirebring et al. 2015). Dahl (2012) uttrycker också att problemlösning stärker och utvecklar 
kreativa förmågor hos elever. Detta arbetssätt kan stödja eleverna till att skapa djupare kunskaper 
men kan även stärka elevers motivation och nyfikenhet till ämnet (Westwood, 2011). 

2.4 Hur ser undervisningen ut? 
Hiebert (2003) skriver att stora datainsamlingar visar att matematikundervisningen till stor del är 
utformad väldigt lika, oavsett var den genomförs. Trots att forskning visar på att 
problemlösningsbaserad undervisning är bra för inlärningen är det dominerande arbetssättet i 
undervisningen baserad på lärarens instruktioner och elevernas enskilda arbete i läroboken (Dahl, 
2012; Hiebert, 2003). Vid dessa lektioner är det vanligt att fokus ligger på att lära sig specifika 
procedurer, vilket gör att förmågan att kunna koppla ihop procedurer och matematiska idéer faller 
bort. Detta gör i sin tur att eleverna har svårare att se och upptäcka samband och kunna använda sig 
av matematiken i olika situationer och sammanhang. Thibaut et al. (2017) uttrycker eventuella 
anledningar till varför problemlösning ännu inte är normen i undervisningen och varför lärare väljer 
att arbeta instruktionsbaserat (Dahl, 2012; Hiebert, 2003). Thibaut et al. (2017) konstaterar att det 
bland annat kan bero på lärarens erfarenheter, brist på kunskaper samt traditioner som finns inom 
ämnet. 

Skolinspektionen (2009) uttrycker att det är nödvändigt med en balans mellan kreativa 
problemlösande aktiviteter och mer teoretiska aktiviteter som fokuserar på bland annat begrepp, 
metoder och strategier, för att framgångsrikt kunna använda matematik. Kvalitetsgranskningen visar 
dock på att en stor del lärare hävdar att de främst använder sig av läroböcker i sin undervisning. 
Arbetsformerna vid denna undervisning består till stor del av enskilt arbete eller i mindre grupper 
och utgår från det läromedel som används eller separata uppgifter som läraren delar ut. Med 
utgångspunkt från de förmågor matematikundervisningen ska bestå av och utgå ifrån, bestod ca 90% 
av de lektioner skolinspektionen observerat av aktiviteter som till största del främjade 
procedurförmågan. Andra förmågor som till exempel problemlösningsförmågan tränades enbart 
mellan 9 och 14% av de lektionstimmar som blivit observerade (Skolinspektionen, 2009). Boesen et 
al. (2014) bekräftar att stor del av matematikundervisningen utgår från läroböcker och 
procedurförmågan.  
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2.5 Problemlösningsuppgifter och läromedel 
Som tidigare nämnts är den instruktionsbaserade undervisningen dominerande i den svenska skolan.            
Johansson (2006) bekräftar detta och skriver att läromedel är till stor del det som används som                
huvudsaklig metod inom matematikundervisningen. Läromedlet och dess innehåll blir därför det           
som matematikundervisningen utgår ifrån och förknippas med. Johansson (2006) skriver att           
läromedlet ska fungera som ett verktyg som ska göra det enklare för läraren att förena               
matematikundervisningen med läroplanen och lärandemål. Hon påpekar dock att bara för att man             
följer ett läromedel behöver det inte betyda att allt innehåll i läroplanen eller i kursplanen bearbetas.                
Det kan finnas vissa skiljaktigheter mellan läromedlets innehåll och det läroplanen uttrycker att             
undervisningen ska innehålla.  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009) visar att läroböckerna används i allt för stor omfattning            
i den svenska matematikundervisningen. Detta i sin tur bidrar till att eleverna inte får möjlighet att                
utveckla tillräckliga kunskaper och kompetenser inom matematiken. För att eleverna ska få den             
utbildning och nå de lärandemål som framställs krävs en varierad undervisning med fler uppgifter              
som fokuserar på att eleverna ska resonera, diskutera och engagera sig i metoder, strategier och               
lösningar.  

11 (38) 



3. Teoretiskt begreppsramverk
Nedan beskriv det teoretiska begreppsramverk som genomsyrar uppsatsen. 

3.1 Imitativa/kreativa matematiska resonemang 

Lithner (2008) har tagit fram ett ramverk som beskriver olika matematiska resonemang, det vill säga 
olika metoder och strategier som kan användas för att lösa matematiska uppgifter. Figuren nedan 
visar hur lösningsmetoder och strategier bildas hos och av elever. Lithner (2008) menar att en 
lösningsmetod speglar elevens tankeprocess som i sin tur grundar sig i elevens kunskaper och 
förmågor som etableras i den lärandemiljö som råder i det klassrum eleven vistas i.  

Figur 1. The origin of reasoning (Lithner, 2008, s.256). 

De metoder Lithner (2008) nämner, betecknar han som Imitative reasoning (IR) och Creative             
mathematical reasoning (CMR). IR och CMR är beskrivningar om hur man kan karaktärisera lärande              
och undervisning och förklarar dess ursprung samt hur de kan påverka elevers tankeprocesser vid              
matematiska aktiviteter. IR innebär att eleven försöker lösa matematiska uppgifter utifrån att imitera             
strategier, metoder och lösningar som förekommit tidigare i undervisning, läromedel eller lösta            
uppgifter. CMR betyder däremot att eleven löser uppgiften genom att argumentera och resonera             
kring lösningsmetodens rimlighet och kunna koppla den till matematiskt innehåll. Genom detta            
resonemang kan då eleven bilda ny kunskap.  

I detta arbete kommer ramverket att användas genom att kategorisera de intervjuer och observationer              
som genomförts samt de matematikuppgifter som använts under de observerade lektionerna och de             
läromedel lärarna använder sig av. 

När en lärare formar sin undervisning kan hen bygga upp den utifrån olika arbetssätt och metoder                
som ska användas. Läraren kan antingen använda sig av IR som innebär att hen formar               
undervisningen så att eleverna ska lära genom imitativa metoder. Detta innebär att undervisningen             
bygger på att eleverna ska använda lösningsmetoder och strategier där de imiterar tidigare algoritmer              
och metoder som har visats eller använts. Större delen av undervisningen består alltså av att lösa                
rutinuppgifter. Läromedel kan ofta kategoriseras inom detta område. Om läraren istället formar            
undervisningen med utgångspunkt i CMR, sker elevernas lärande genom kreativa metoder där            
eleverna ska lösa uppgifter där de ska resonera och argumentera kring eventuella lösningar. 
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4. Syfte och frågeställning
Kursplanen i matematik redogör problemlösning som ett centralt område inom matematiken. Lärares            
definition av problemlösning kan därmed göra att undervisningen genomförs på olika sätt. Den             
aktuella forskningen kring problemlösning som arbetssätt stödjer läroplanens riktlinjer i vad           
matematikundervisningen ska bestå av, dock visar undersökningar att problemlösningsbaserad         
undervisning förekommer allt för lite i undervisningen. Denna studie har därför genom intervjuer,             
observationer och matematikuppgifter granskat hur lärare utformar sin undervisning vid          
problemlösning samt om eleverna ska lära med imitativa eller kreativa resonemang. Hur lärarnas             
definitioner och tolkningar av problemlösning speglar deras undervisning har även granskats. Syftet            
är att bidra med kunskap kring om lärares förståelse av problemlösning kan påverka hur deras               
undervisning utformas. Detta genom att svara på följande frågeställningar: 

1. Hur definierar lärare problemlösning?
2. Vad är lärares syfte med att undervisa i och/eller genom problemlösning?
3. Hur ser undervisningen ut med avseende på problemlösningsbaserad undervisning?
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5. Metod
I detta avsnitt förklaras hur studien har genomförts samt beskrivningar av intervjupersonerna och 
hur urvalet av intervjupersonerna har gått till väga. Det redogörs för hur analysen och bearbetningen 
av de insamlade resultaten har gjorts samt en diskussion kring de metoder som använts i studien. 

5.1 Urval 
I studien har fem lärare som arbetar med matematik för årskurserna 4-6 intervjuats. Fyra av lärarna är                 
legitimerade och den femte arbetar som vikarie. I uppsatsen presenteras lärarna med siffror, alltså              
lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4 och lärare 5. Jag visste på förhand att lärare 1 arbetade mycket med                     
problemlösning och har gått diverse fortbildningar inom matematik och problemlösning, därav           
kontaktades läraren för en intervju. Övriga lärare som intervjuats har valts utan något specifikt motiv               
utöver vilken årskurs och vilket ämne de undervisar.  

5.1.1 Beskrivning av intervjupersoner 

Lärare 1 är utbildad lärare för årskurserna F-6 samt fritidslärare och har främst arbetat som lärare i                 
årskurserna 4-6 under sina verksamma år. Lärare 1 har arbetat som lärare i cirka 30 år. I nuläget                  
arbetar hen i en årskurs 5. Lärare 1 har jag haft möjlighet att studera ett flertal lektioner hos under                   
min utbildning och har därav sökt upp läraren för en intervju och observation, då jag vet att hen                  
arbetar mycket med problemlösning i sin undervisning. Lärare 2 är utbildad lärare för årskurserna              
F-6 samt fritidslärare och har främst arbetat med årskurserna 4-6. Lärare 2 har arbetat som lärare i 30                 
år. Detta läsår arbetar läraren inom fritidsverksamheten. Lärare 3 är inte utbildad lärare men jobbar              
som vikarie och har gjort detta från och till under några år. Läraren har arbetat i årskurserna 4-9, men                  
är nu matematiklärare i årskurserna 4-6.Lärare 4 är utbildad lärare och har arbetat i alla årskurser               
inom grundskolan. Lärare 4 har arbetat som lärare i 48 år. I nuläget är läraren pensionerad men jobbar                 
50% i en årskurs 4. Lärare 5 är utbildad lärare för årskurserna F-6 men har främst arbetat i                 
årskurserna 4-6. Lärare 5 har arbetat som lärare i cirka 30 år. Läraren arbetar för tillfället i en årskurs                  
5.

5.2 Genomförande 
Jag har valt att genomföra denna studie kvalitativt med intervjuer och observationer som den primära               
metoden. Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade där ett antal förbestämda           
intervjufrågor blivit ställda till samtliga intervjupersoner. Därefter har följdfrågor ställts utefter det            
innehåll intervjupersonen tar upp i intervjun. Intervjupersonerna har därför inte fått exakt samma             
följdfrågor ställda då de har varierat beroende på samtalets riktning (Hedin, 1996).  

Intervjuerna har spelats in med ljud och har sedan innehållstranskriberats utifrån vad som är aktuellt               
och intressant för denna studie. En del av de intervjuade lärarna har visat upp material som används                 
vid problemlösning vid intervjun, detta material fotograferades för att kunna analyseras vid senare             
tillfälle. Utöver dessa uppgifter samlades även läromedel in som lärarna använder i            
matematikundervisningen. Två observationer har även genomförts, med lärare 1 och lärare 5. Båda             
observationerna har genomförts i en årskurs fem men på olika skolor. Observationer var tänkt att ske                
hos samtliga intervjuade lärare, men bortfall, ändringar och tidsbrist orsakade att det inte var möjligt               
att genomföra observationer hos alla lärare. Vid observationerna var fokuset på läraren och hur              
denna arbetade vid genomgångar, elevers självständiga arbete, grupparbete och presentationer av           
lösningar, men även hur läraren interagerade med eleverna och på vilket sätt läraren stöttar eleverna i                
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problemlösandet. De problem som eleverna arbetade med samt instruktioner och anteckningar på 
tavlan fotograferades även efter genomförd observation.  

De läromedel och uppgifter som samlats in, använder lärarna i sin matematikundervisning. Dessa 
material har analyserats genom att granska ett kapitel ur varje läromedel för att se hur många av 
uppgifterna som kan definieras som matematiska problem respektive rutinuppgifter. Ur de läromedel 
som har ett specifikt kapitel med problemlösning har det kapitlet granskats, i de resterande 
läromedlen har ett kapitel blivit slumpmässigt vald. Resultatet av granskningen ska sedan visa i 
vilken utsträckning problemlösning förekommer i lärarnas undervisning då de arbetar utifrån 
läromedlen. Jag har även granskat i vilken utsträckning eleverna får möjlighet att arbeta utifrån 
kreativa resonemang eller imitativa resonemang med de uppgifter som presenteras i läromedlen samt 
de enskilda problemlösningsuppgifter från de intervjuade lärarna.  

5.2.1 Forskningsetik 

Insamlandet av data och studiens skrivprocess har utgått från de fyra forskningsetiska principer 
som Vetenskapsrådet (2002) nämner som riktlinjer vid forskning. De fyra principerna 
är: (1) Informationskravet som innebär att den som forskar måste informera intervjupersoner och 
deltagare om forskningens syfte och vilken roll deras medverkan har i forskningen. De deltagande 
personerna ska bli informerade att deras medverkan är helt frivillig och att de har rätt att avbryta om 
de vill. Vid kontakt med lärare inför medverkan i intervjuer och observationer, framgick det 
tydligt att det var frivilligt att ställa upp, det framgick även vad uppsatsen skulle handla om samt 
studiens syfte och frågeställningar. (2) Samtyckeskravet avser att den som forskar ska samla in 
deltagares samtycke kring medverkan i forskningen. Av intervjupersonerna samlades samtycke för 
medverkan i intervju och observationer in muntligt eller via sms. Vid de observationer som 
genomfördes samlades det inte in medgivanden från elever eller vårdnadshavare då syftet med 
observationen var att studera lärarens arbete. Enskilda elever framkommer därmed inte på något 
sätt i det insamlade materialet. (3) Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter och insamlad 
data måste avidentifieras så att ingen obehörig person ska kunna förstå vilka de enskilda personer 
som ingått i studien är. De medverkande lärarna har avidentifierats genom att de kallas lärare 1, 
lärare 2 etc. i oberoende ordning i förhållande till den ordning de har intervjuats eller observerats. 
(4) Nyttjandekravet innebär att den data och information som samlats in till forskningen enbart 
ska användas till den aktuella studien. Det har tydligt förklarats för lärare och elever att de 
intervjuer och observationer endast kommer användas av till min uppsats och att datan enbart 
kommer att bearbetas av mig.  

5.3 Analys/bearbetning 
Analysfrågor: 

● Hur använder lärare problemlösning i sin undervisning?
● I vilken utsträckning används problemlösning?
● Vilka matematiska uppgifter används?

Vid analys och bearbetning av den data som samlats in, har jag börjat med att finna nyckelord i 
transkriberingarna. Nyckelorden har sedan grupperats för att kunna skapa olika teman. De teman 
som har kunnat urskiljas och använts i analysen är: Lärares definitioner, Problemlösning i 
undervisningen, Att inte undervisa i problemlösning och Problemlösningsuppgifter.  

De intervjufrågor (Se Bilaga 1) som förberetts och som ställs till samtliga lärare, förknippas med mina 
forskningsfrågor på följande sätt: 

15 (38) 



 

Forskningsfråga  Intervjufråga  

Lärares definition av problemlösning? 2,4,6,7 

Vad är lärares syfte med att undervisa i och/eller         
genom problemlösning? 

3,4,5,7,9 

Hur ser undervisningen ut med avseende på       
problemlösningsbaserad undervisning? 

5,6,7,8 

 
De två observationer som har genomförts har i uppsatsen använts för att jämföra lärarnas              
intervjusvar med hur de arbetade med problemlösning i praktiken. De problemlösningsuppgifter och            
läroböcker som samlat in har analyserats utifrån definitionen av vad ett matematiskt problem är, för               
att se i vilken utsträckning läroböckerna innehåller matematiska problem samt om uppgifterna är             
baserade på problemlösning som centralt innehåll eller som förmåga. Vid analys av både intervjuer,              
observationer och uppgifter/läromedel har jag granskat i vilken utsträckning lärarna använder sig av             
imitativa respektive kreativa resonemang i sin undervisning. 

5.4 Metoddiskussion 

5.4.1 Trovärdighet 

Vid kvalitativa undersökningar och studier är det omdiskuterat kring hur man kan uppskatta             
validiteten. Detta beroende på att det är svårt att återskapa samma ramar som den aktuella               
undersökningen omfattar, då olika faktorer som exempelvis tid eller elevgrupp kan påverka            
resultatet. Därför brukar trovärdighet användas istället för validitet vid kvalitativa studier           
(Denscombe, 2016). Då studien enbart utgår ifrån fem intervjuade lärare inom ett visst geografiskt              
område, kan man inte anta att resultatet gäller för alla lärare eller i alla delar av landet. För att få en                     
mer korrekt bild över hur det ser ut nationellt när det gäller problemlösning i              
matematikundervisningen skulle det därför krävas att studera fler lärare. För att undersökningen ska             
kunna vara trovärdig behöver den utgå från grundad data, det vill säga att studien är gjord i en                  
gällande miljö samt med empirisk data (Denscombe, 2016). Denna studie är gjord med lärare som i                
dagsläget arbetar inom skolan, samt att de representerar olika åldrar, skolor och kön, vilket kan bidra                
till undersökningens trovärdighet. En av de intervjuade lärarna är inte utbildad och har heller inte               
arbetat inom skolan särskilt länge. Detta kan påverka resultatet samtidigt som det kan bidra till att ge                 
en verklighetstrolig bild av hur det ser ut på skolorna angående utbildad personal. De intervjusvar               
lärarna gav anser jag var ärliga och gav en bild över hur de uppfattar och arbetar med                 
problemlösning. Resultatet hade dock kunnat bli än mer trovärdigt och beskrivande ifall det varit              
möjligt att observera samtliga lärare snarare än enbart de två lärare som observerats i denna studie,                
då resterande observationer inte var möjliga att genomföra på grund av anledningar som bortfall av               
intervjupersoner och tidsbrist.   
 
Valet att använda sig av intervjuer och observationer samt att analysera läromedel och de              
problemlösningsuppgifter lärarna använde i undervisningen, gav en inblick i hur lärarna uppfattar            
och arbetar med problemlösning ur tre olika perspektiv. De olika perspektiven visar att studien mäter               
det som är sagt att mätas och bidrar därmed till att studiens validitet är hög.  

5.4.2 För- och nackdelar med metod   
Vid en semistrukturerad intervju krävs det av den som intervjuar att ha koll på vad intervjun                
behandlar och kunna leda respondenten tillbaka till relevanta områden ifall samtalet skulle börja röra              
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andra ämnen som ej är relevanta för studien. Fördelarna med en semistrukturerad intervju är att               
intervjun kan upplevas som mer avslappnad. Samtalet och intervjupersonens svar kan även bli             
djupare då intervjupersonen får möjlighet att utveckla sina svar utifrån följdfrågor (Hedin, 1996).  
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6. Resultat 
I följande del presenteras resultatet från intervjuer, observationer och insamlade problemuppgifter.           
Avsnittet har kategoriserats efter forskningsfrågorna men även efter de resultat som hittats samt en              
del där problemlösningsuppgifter och läromedel analyseras.  

6.1 Hur definierar lärare problemlösning? 

Alla de lärare som intervjuats var överens om att ett matematiskt problem är en uppgift där eleverna                 
behöver anstränga sig för att hitta en lösning samt att det kan finnas flera olika lösningar och                 
strategier till att lösa problemet. Tre av fem lärare nämnde främst att problemlösning är när man                
måste tänka efter för att kunna lösa problemet men även att det inte finns en fastställd eller tydligt                  
uttryckt lösningsmetod till uppgiften. “Det är när du stöter på ett problem och inte direkt ser hur du                  
ska ta dig an uppgiften” (Lärare 1). “Uppgifter där eleverna behöver fundera ett tag, där uppgifterna                
inte är lika hela tiden. De måste behöva tänka efter vad de frågar om och hur de ska göra för att lösa                      
det” (Lärare 5). “Förmågan att kunna se någonting och komma på vad man ska göra” (Lärare 3). Två                  
av lärarna uttrycker även att ett matematiskt problem kan ha flera olika lösningar eller att eleverna                
kan tänka på olika sätt för att komma fram till en lösning. 
 

Hur man med hjälp av olika fakta löser ett problem av matematisk art, att kunna ta reda på                  
vad är det jag vill veta sen är ju nästa steg hur man ska lösa det. /../ Många gånger så kan man                      
hitta olika vägar till att lösa problemet (Lärare 2).  

 
Vid intervjuer med lärarna definierade de dels problemlösning som ett matematiskt problem och dels              
som ett arbetssätt där eleverna på egen hand ska kunna lösa ett matematiskt problem. Lärarnas               
definition av problemlösning stämmer därmed till viss del med den definition som uppsatsen utgår              
ifrån, då flera av lärarna ibland hänvisar problemlösning till att vara ett matematiskt problem.  

6.2 Vad är lärares syfte med att undervisa i och/eller genom problemlösning? 
Samtliga lärare uppger att problemlösning är en viktig del av matematikundervisningen men deras             
syften med undervisningen kan skilja sig åt. Lärarna uppgav att deras anledningar till att använda               
problemlösning i undervisningen bland annat är att samtliga matematiska förmågor används,           
problemlösning bidrar till att eleverna får anstränga sig och tänka efter för att kunna lösa uppgifterna,                
samtidigt som det stärker elevernas självständighet. Lärarna syftade därmed till att undervisningen            
med problemlösning skulle ge eleverna möjlighet att träna sin problemlösningsförmåga. Lärarna           
nämnde även att problemlösning bidrar till att eleverna förstår syftet med att lära matematik och att                
det ökar motivationen för ämnet.  
 
Två lärare nämner att problemlösning är en viktig och central del i undervisningen och att det är                 
genom problemlösning eleverna får tillfälle att använda alla de matematiska förmågorna.  
 

Det är centralt i matematikundervisningen, om man tittar på de fem förmågor som beskrivs              
när det gäller just matematik, kommunikationsförmågan, resonemangsförmågan,       
procedurförmågan, problemlösningsförmågan och begreppsförmågan, alla de här       
förmågorna försöker jag få in i ett problem så att man tränar alla förmågorna samtidigt               
(Lärare 1).  
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Lärare 1 menar att genom problemlösning arbetar man med samtliga matematiska förmågor på             
samma gång. När eleverna enbart arbetar i böckerna fokuserar de på en förmåga i taget och                
framförallt procedurförmågan då många uppgifter är rutinuppgifter där eleverna ska lära sig ett             
specifikt innehåll. “Man tränar ju liksom olika färdigheter samtidigt som man kanske får nya              
erfarenheter också” (Lärare 2). Lärare 2 är inne på samma spår gällande förmågorna och nämner även                
att genom problemlösning där eleverna använder samtliga förmågor kan nya kunskaper bildas,            
utvecklas och fördjupas. En av lärarna uttryckte att hen använde problemlösning för att eleverna              
skulle få utmaningar i sitt lärande.  
 

Man måste tänka för att förstå. Traditionellt i matteboken så har det förekommit ett kapitel               
och så handlar det om addition till exempel och då handlar alla uppgifter i det kapitlet om                 
addition och då vet dom ju i förväg att jaha så här ska man göra (Lärare 4).  
 

Lärare 4 anger att problemlösningsuppgifterna bidrar till att eleverna får anstränga sig mer för att               
lösa uppgifterna. De uppgifter som finns i läroböckerna är uppbyggda likadant så att eleverna snabbt               
kan lista ut att uppgifterna löses på samma sätt. Det gör att eleverna går på rutin när de arbetar med                    
uppgifter i läroböckerna och därför inte lär sig lika mycket som när de behöver sitta och tänka en                  
stund för att hitta en lösning. Förutom att eleverna tränar matematiskt innehåll vid problemlösning              
anser lärare 3 att problemlösning gynnar elevernas personliga utveckling. “De blir mer självständiga             
individer och elever i klassen, det märks ju jättestor skillnad på de som förmår att tänka själva och de                   
som ser… som det blir platt för” (Lärare 3). Läraren menar att genom problemlösning får eleverna                
lära sig att använda strategier som är bra att ha i livet. Eleverna kan på egen hand påbörja uppgifter                   
och söka sig till lösningar och behöver inte lika mycket stöd av läraren. De elever som har svårt för                   
problemlösning såg läraren hade svårare i matematik överlag då de ofta fastnade och inte kunde               
komma vidare utan en lärares hjälp.  
 
En lärare nämnde att problemlösning är bra för att eleverna förstår syftet med det matematiska               
innehållet. “Ja det är det ju, ja för att använda matematiken och förstå varför de ska lära sig till                   
exempel division” (Lärare 5). Hen menar att problemlösning kan ge eleverna förståelse till varför de               
arbetar med matematik, då de får konkreta exempel på när de kan använda sig av olika matematiskt                 
innehåll. Samtliga lärare var även eniga om att arbeta med problemlösning bidrog till att elevernas               
motivation ökade. “Ofta blir de ju lite mer engagerade, de slänger sig ju över sådana uppgifter på ett                  
annat sätt än de gör på matteboken” (Lärare 5). Läraren upplevde att eleverna var mer positivt                
inställda och mer engagerade till skolarbetet när de fick möjlighet att arbeta med             
problemlösningsuppgifter, till skillnad från att arbeta med rutinuppgifter. Även lärare 4 upplevde att             
problemlösning var väldigt motiverande för eleverna.  
 

Problemlösning är ju väldigt varierande och det är ju något som väcker hjärnan och ger               
energi till hjärnan och det ska vi ta vara på för att blir det för monotont och sådär då blir det                     
trist och då går energinivån ner och det blir tråkigt. Och det tror jag är mycket viktigare nu                  
när ungarna håller på med dataspel /.../ jag har ju sett elever som löser problem så och vi kan                   
ju bara gå hem och lägga oss om vi ska bedriva matteundervisning som vi gjorde när jag gick                  
i skolan (Lärare 4). 
  

Hen menar att då problemlösningsuppgifter är mer varierande håller eleverna intresset längre och             
upplever att det blir roligare att arbeta med matematik. Dessutom anser lärare 4 att problemlösning i                
större utsträckning speglar till exempel dataspel som eleverna använder sig mycket av på fritiden,              
jämfört med vad rutinuppgifter gör. Hen menar att man ska ta vara på det och använda sig av                  
elevernas intresse för att för att skapa ett engagemang hos eleverna gällande matematik.  
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6.3 Hur ser undervisningen ut med avseende på problemlösningsbaserad 
undervisning?
Att arbeta med problemlösning ansåg samtliga lärare medförde ett visst arbetssätt som skiljde sig åt               
från att arbeta med rutinuppgifter i läroböckerna. Kommunikation och stöttning med och till eleverna              
ansågs centralt då samtliga lärarna arbetade med problemlösning.  

Fyra av lärarna talar om att man måste arbeta in problemlösning som arbetssätt hos eleverna. De                
menar att det skiljer sig att arbeta med problemlösning i jämförelse med att arbeta med               
rutinuppgifter, då problemlösning medför att eleverna ska vara mer självgående och utforska sig             
fram till en lösning snarare än att imitera lösningar av lärare och böcker. Om eleverna inte är vana vid                   
att arbeta med problemlösning utan främst har fått jobba med rutinuppgifter med samma             
lektionsstruktur, upplevs problemlösning som extra svårt för eleverna uttryckte flera lärare.  

Det är jättesvårt att arbeta så här om inte eleverna har jobbat på liknande sätt, är det helt                  
främmande för dem måste de ju skolas in på det sättet att tänka och jobba. Det går ju inte att                    
klafsa in och göra så i en klass som är van att bara ha genomgång (Lärare 4).  

Läraren syftar på att arbetssättet, att låta eleverna lösa sina uppgifter genom kreativa resonemang, att               
utforska och resonera istället för att arbeta med rutinuppgifter och imitativa resonemang kan vara en               
omställning, och att man därför inte kan förvänta sig att det ska fungera med en gång. Tålamod och                  
rutiner krävs för att kunna jobba med detta arbetssätt.  

Och det är det ju många som har problem med, så fort man lämnar den trygga zonen. Det är                   
många som är duktiga på gångertabellen som kan ju bli extremt frustrerande sen, för de är                
vana vid att få en liten dopaminkick av duktighet när de löser ett tal (Lärare 3).  

Även denne lärare nämner omställningen som krävs för att eleverna ska uppskatta arbetssättet.             
Läraren menade att elever ofta är vana vid att till stor del arbeta utifrån imitativa resonemang och                 
rutinuppgifter som det övervägande arbetssättet. 

Hur ofta lärarna arbetar med problemlösning skiljde sig åt. Tre av lärarna antydde att de använde sig                 
eller att det förekom mer eller mindre hela tiden eller varje lektion medan två av lärarna använde                 
problemlösning en gång i veckan eller mer sällan. “Varje timme. Jag försöker ha hela timmen men                
ibland måste man ha då man övar vissa saker” (Lärare 4). Lärare 4 uttrycker att problemlösning är                 
något som sker hela tiden och som ska vara en fortlöpande del av undervisningen, med undantag för                 
när eleverna ska arbeta med och öva procedurförmågan. Även lärare 2 säger att problemlösning är               
något som sker och används hela tiden.  

Det har jag som aldrig reflekterat över, det är ju som hela tiden. Alltså traditionellt i                
matteböckerna, i slutet av kapitlet kommer det lite problemlösning /.../ problemlösning har            
man ju ändå när man har genomgångar, eller när man går runt, när man diskuterar med                
enskilda elever när de sitter fast eller när de ska jobba (Lärare 2).  

Läraren syftar till att problemlösningen och kreativa resonemang används hela tiden i alla olika              
situationer och sammanhang, men är även inne på hur läraren använder problemlösning som             
förhållningssätt i sin undervisning snarare än hur mycket eleverna specifikt arbetar med            
problemlösning. En av lärarna nämnde att problemlösning var fokus på åtminstone en lektionstimme             
i veckan. “En lektionstimme i veckan minst! Sen har jag också oftast när lektionen ska börja något                 
sådant här, sätta igång hjärnan” (Lärare 1). Utöver den lektion där problemlösning stod i fokus,               
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förekom problemlösning varje lektion som ett mindre inslag i undervisningen. Slutligen, en av lärarna              
framförde att problemlösning i form av egna skapade problem inte förekom särskilt ofta. “Nä, inte så                
ofta jag har sådana här lektioner, men det finns ju mycket bra i problemlösning i böckerna och de                  
använde jag ofta” (Lärare 5). Läraren höll sig istället till den problemlösning som presenterades av               
läromedlen, i den utsträckning som problemlösning förekom.   

6.3.1 Kommunikation 

Alla lärare nämnde att kommunikation var en viktig del av problemlösningsbaserad undervisning,            
denna kunde dock se olika ut beroende på lärarens val av problemuppgifter, utformandet av              
lektionen samt hur ofta läraren arbetar med problemlösning. Av intervjuerna framkom det att             
samtliga lärare ansåg det vara viktigt att introducera eleverna med vad lektionen ska handla om samt                
att gå igenom och diskutera det problem som eleverna ska lösa. Detta bekräftas vid observationen av                
lärare 1, där läraren noggrant gick igenom lektionen, uppgiften eleverna skulle arbeta med och varför               
de skulle göra det. Detta gjorde läraren för att förtydliga uppgiften för eleverna och för att alla skulle                  
förstå vad de skulle göra. Samtliga lärare nämnde även att diskussioner efter att eleverna löst               
problemlösningsuppgifterna för att förtydliga strategier, metoder och matematiskt innehåll i det           
problem som bearbetats, var ett viktigt moment för att reda ut oklarheter och befästa kunskaper hos                
eleverna. “Vi brukar analysera och stanna upp, diskutera hur vi har gjort och hur vi kom fram till                  
våra lösningar. /.../Vi resonerar eller har gruppdiskussioner om det man har eller inte har kommit               
fram till” (Lärare 1). Under observationen av lärare 1 stärktes resultatet av intervjuerna då läraren               
avslutade lektionen genom att samla klassen och diskutera kring problemet de arbetat med. Eleverna              
fick sedan visa upp och förklara hur de löst problemet inför klassen. Under tiden ställde läraren                
frågor till samtliga elever i klassen för att alla skulle hänga med. Då lärarnas arbete skiljer sig åt vid                   
val av uppgifter eleverna ska jobba med, ser deras diskussioner olika ut. De lärare som valt ut ett                  
problem som alla ska arbeta med under samma lektion, förklarar att de diskuterar detta problem               
innan och efter eleverna arbetat med det. De lärare som istället använder sig av läroboken delger att                 
de lyfter upp och diskuterar de uppgifter som skapat flest frågor hos eleverna i slutet av lektionen.                 
“Och så går jag igenom det viktigaste på tavlan för att få fram poängen” (Lärare 3).  

Förutom att lärarna nämnt att kommunikationen mellan lärare och elev är viktigt har de även nämnt                
kommunikationen eleverna emellan. Fyra av de intervjuade lärarna nämner att de brukar använda sig              
av metoden EPA (enskilt-par-alla), eller liknande arbetssätt i samband med problemlösning. Det vill             
säga att eleverna får arbeta med problemen enskilt och sedan i olika gruppkonstellationer. “Det är ju                
alltid moment av självständigt tänkande, självständigt jobb men också pararbete och grupparbete. Jag             
gör ju olika varje gång, jag kan inte säga att jag följer en mall som jag använder varje gång” (Lärare 4).                     
Alla använde inte dessa arbetssätt i samma utsträckning, då vissa använde det flera gånger i veckan                
och andra någon gång ibland. Alla fem lärare var dock överens om att när eleverna får möjlighet att                  
arbeta tillsammans kan de resonera och diskutera sig fram till metoder, strategier och lösningar.  
“De gynnas ju jättemycket av att jobba tillsammans för att de faktiskt får någon att resonera med så                  
att de kan ta sig vidare” (Lärare 3). Lärarna menar att eleverna med hjälp av varandra kan finna                  
metoder och strategier till en lösning och att det är av stor betydelse att utnyttja detta då eleverna lär                   
sig att samarbeta och hjälpa varandra i lärandet men även i andra sammanhang. “Man hjälper               
varandra å tänker, alltid att man ska hjälpas åt tycker jag, så att vissa kanske inte får till någonting,                   
men de kanske de får om man blir ihopparad med någon, annars blir det inte roligt” (Lärare 5). 

6.3.2 Stöttning 

När man arbetar med problemlösning nämner fyra av lärarna att det är väsentligt att stötta eleverna                
genom de processer som sker vid lösningar av problem, både när de arbetar enskilt och i grupp.                 
Stöttningen ska ske genom att läraren finns som ett stöd och med exempelvis frågor som hjälper                
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eleverna att ta sig fram i sitt arbete. När eleverna arbetar enskilt eller i grupp vid problemlösning är                  
det viktigt att läraren finns som ett stöd hos eleverna då de har fastnat eller behöver hjälp.  

När det är enskilt då är det jättenoga med att gå runt och försöker verkligen få alla att påbörja                   
en lösning så det inte är någon som blir sittandes. Då får man ju lirka lite med dem, så de där                     
minutrarna är jätteviktiga. /.../Ställa frågor som, vad är det du redan vet?, vad får du reda på?,                 
hämta plockisar, rita och skriv det du redan vet! (Lärare 1). 

Läraren i citatet ovan menar att det är viktigt att få igång eleverna och själva processen. En av de                   
svåraste delarna av problemlösning brukar kunna vara att få igång alla elever, det är lätt att de fastnar                  
och börjar göra andra saker. Hen konstaterar att genom att ställa eleverna frågor som får in dem på                  
rätt spår kan de påbörja tankeprocessen. En annan lärare formulerade sig liknande: “Försöka hitta de               
olika sätten man kan förklara exakt samma sak” (Lärare 3). Läraren ansåg också att det är genom att                  
ställa frågor till eleverna som man hjälper dem att påbörja sina lösningar och att det svåra är att                  
kunna anpassa sina frågor efter eleverna. Stöttningen är även en viktig del när eleverna arbetar i                
grupp. Vid observationen av lärare 1 anpassade hen stöttningen beroende på grupperna. När             
basgrupperna hade kommit igång med att arbeta delade läraren ut färdiga tabeller till vissa grupper,               
de som behövde mer stöd, för att de inte ska fastna helt och hållet. Läraren går även runt och läser av                     
grupperna och stöttar de som behöver hjälp. Läraren iakttog klassen och de grupper som eleverna är                
indelade i. Beroende på hur det fungerar i grupperna stöttar hen dem olika. Detta för att inte hjälpa                  
för mycket eller för lite i grupperna.  

De grupper som fungerar, där lägger jag mig inte i, är det grupper där de bara snurrar runt                  
eller där det bara är ens lösning som dominerar och de andra fattar ingenting ger jag alla en                  
roll för att alla ska vara aktiva och förstå vad de gör (Lärare 1).  

Även lärare 2 uttryckte att hen anpassade stöttningen beroende på hur klassen eller de olika               
grupperna fungerar.  

Det beror ju på vilken elevgrupp man har just då. Det är väll att man anpassar sig efter                  
gruppen. Ibland kan man få göra samma problem flera gånger och dela upp det i grupper för                 
att verkligen få ut det som man vill att eleverna ska lära sig (Lärare 2).  

6.3.3 När problemlösningen inte är problemlösning 

Trots att alla de intervjuade lärarna var rätt samstämmiga kring definitionen av problemlösning samt              
vad som var viktigt vid användning av problemlösning i undervisningen, framkom det även från              
intervjuer och observationer att den praktik lärarna utövade gällande problemlösning inte stämde            
överens med deras definitioner och/eller hur de beskrev att de arbetade med problemlösning.             
“Problemlösning det ger ju möjlighet att jobba med färdigheter som man övat tidigare. /.../ väva ihop                
problemlösning med det man jobbar med. Jag återkopplar ju gärna till saker som är aktuella eller som                 
man har jobbat med” (Lärare 2). Då eleverna har arbetat med ett visst område inom matematiken och                 
sedan blir tilldelade en problemuppgift där samma matematiska innehåll, algoritmer och metoder ska             
användas blir uppgiften istället en rutinuppgift som de löser med imitativa resonemang. Vid en              
intervju berättade en lärare att problemlösning som inte var baserad på läromedel oftare förekom vid               
elevens val, det vill säga en lektion i veckan där samtliga elever i årskurserna 4 och 5 får välja ett                    
ämne de vill arbeta extra med under en termin. “Ja och oftast på elevens val, då anstränger jag mig ju                    
och gör i ordning en massa uppgifter, men det är ju inte alla som väljer det, dom kan ju välja annat                     
också” (Lärare 5). Det framkommer att inte alla elever väljer matematik på elevens val och att de                 
därför inte får möjlighet att arbeta med problemlösning i samma utsträckning.  
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Vid observation av lärare 5 hittades en del skillnader gentemot lärarens svar vid intervjun. Lärare 5                
definierar problemlösning på följande sätt: ”Uppgifter där eleverna behöver fundera ett tag där             
uppgifterna inte är lika hela tiden. De måste behöva tänka efter vad de frågar om och hur de ska göra                    
för att lösa”. Till en början definierade läraren problemlösning som matematiska problemuppgifter,            
men under intervjun kom det fram att läraren ansåg att problemlösning är då eleverna måste               
anstränga sig och på egen hand upptäcka möjliga lösningar. Vid observationen av lärare 5              
bekräftades lärarens definition av problemlösning i hur hen introducerade lektionen och uppgiften            
till eleverna. När eleverna sedan skulle börja arbeta ändrades istället tillvägagångssättet och            
utformningen av lektionen. Läraren uppmanade att de skulle arbeta enligt EPA och delade in              
eleverna i par och delade sedan ut den första uppgiften. Efter någon minut frågar läraren ifall någon                 
kommit på någon lösning till problemet och börjar rita en tabell på tavlan. Läraren uppmanar att alla                 
eleverna ska rita av tabellen samt att det bästa sättet att lösa uppgiften är att använda sig av tabeller.                   
Hen vände sig sedan till eleverna och frågade ifall de har en lösning till problemet. Läraren väljer                 
elever som får svara och fyller i tabellen med hjälp av deras svar. Det är oftast samma 3 elever som                    
räcker upp handen och svarar. Läraren uppmanar eleverna till att arbeta på ett visst sätt, men ändrar                 
det efter en kort stund och börjar istället gå igenom och visa hur man löser uppgiften. “Alla ska göra                   
tabeller, annars går det inte att lösa” (Lärare 5). Läraren upprepar många gånger hur och vad eleverna                 
ska göra för att kunna lösa uppgifterna, vilket gör att hen övergår till att eleverna ska arbeta med                  
imitativa resonemang istället för kreativa resonemang som hen avsåg att eleverna skulle använda i              
början av lektionen.  

Tempot i klassrummet upplevdes stressigt då fyra olika problem skulle hinnas med under en              
lektionstimme. “Sen är det ju lite grann med tempo, man kan ju inte låta alla sitta och fundera ut det,                    
för då blir de duktiga less, du måste ju ändå visa svaret och gå vidare” (Lärare 5). I intervjun berättar                    
läraren att samma problemuppgift inte kan stå i fokus för länge, då hen menar att samma problem                 
inte passar alla elevers kunskapsnivå. Därför valde hen att gå igenom lösningarna och gå vidare till                
nästa problem, trots att få elever hade hunnit arbeta färdigt med uppgiften. Vid observationen satt               
läraren längst fram och studerarde vad eleverna gjorde under tiden de arbetade med problemen.              
Flera elever frågade efter hjälp då de uppfattades som om de hade svårigheter med hur de skulle                 
arbeta med uppgifterna, men får till svar av läraren att de måste tänka själva. Läraren uppmanade                
eleverna till att de skulle lösa uppgifterna helt själva eftersom det var problemlösning. Vid intervjun               
uttryckte hen sig dock annorlunda gällande hjälp och stöttning till eleverna. “Man hjälper varandra å               
tänker, alltid att man ska hjälpas åt tycker jag” (Lärare 5). Vid intervjun uttryckte läraren tydligt att                 
alla ska hjälpas åt för att ingen ska behöva fastna, trots detta agerade läraren tvärtom under lektionen.  

6.3.4 Sammanfattning av hur lärarna arbetar med problemlösning 

Lärarna var enade om flera inslag de tyckte var viktiga vid problemlösning. Det skiljde sig i vilken                 
utsträckning lärarna arbetade med problemlösning. Alla nämnde däremot, att arbeta med           
problemlösning och lösa uppgifter med kreativa resonemang skiljde sig mycket från att arbeta utifrån              
imitativa resonemang och rutinuppgifter, samt att arbetssättet ofta kräver en omställning hos            
eleverna. Alla lärare nämnde att kommunikation är viktigt vid problemlösning. Lärarna använde            
kommunikationen olika beroende på vilken typ av uppgifter undervisningen utgår ifrån.           
Diskussioner före och efter problemlösningen samt att kommunikationen mellan elever och mellan            
lärare och elever har stor betydelse i det kreativa resonemanget. Flera lärare använde EPA,              
enskilt-par-alla, eller liknande metoder vid problemlösning. Fyra av lärarna talade även om stöttning             
av eleverna, där läraren med till exempel frågor stöttar elevernas tankeprocess och kreativa             
resonemang, så att de själva kan komma fram till en lösning.  

Slutligen visade det sig att en del av den problemlösning lärarna använde i undervisningen istället               
var av karaktären imitativa resonemang. Detta då problemlösning användes som repetition eller            
avslutning av det område klassen arbetat med eller att problemlösning främst förekom under             

23 (38) 



lektioner där alla elever inte kunde närvara. En av lärarna inledde lektionen med att de skulle arbeta                 
utifrån kreativa resonemang, men under lektionen ändrades förhållningssättet till imitativa          
resonemang. Det berodde på att läraren gav eleverna de metoder och strategier som skulle användas               
för att lösa uppgifterna.  

6.4 Problemlösningsuppgifter 
Nedan presenteras de läromedel och problemlösningsuppgifter som de intervjuade lärarna använder           
sig av i sin matematikundervisning. Ur läromedlen har bilder tagits och visas nedan. Bilderna och de                
uppgifter som syns på bilderna har valts som exempel till den analys som gjorts av i vilken                 
omfattning problemlösning förekommer i läromedlen.  

Av de insamlade problemlösningsuppgifterna och läromedlen uppgav fyra lärare att de främst            
använder sig av de problemlösningsuppgifter som finns i de läroböcker de använder. Tre av dem               
berättar även att de ibland använder sig av problem som de själva ha skapat för att anknyta                 
matematiken till elevernas vardag. En av de fem intervjuade lärarna använder sig främst av separata               
problemlösningsuppgifter, hämtade från olika källor och använder sig endast ibland av de            
problemlösningsuppgifter man finner i läroböckerna.  

3 av 5 lärare använder sig främst av läroböckerna vid undervisning i problemlösning. De resterande 2                
lärare använder sig av läroböcker men anger att de inte binder upp sig till böckerna. Det vill säga att                   
de inte följer böckerna till punkt och pricka samt att de ofta använder sig av andra uppgifter eller                  
aktiviteter i matematikundervisningen.  

6.4.1 Läromedel 

6.4.1.1 Bas Favorit matematik 4A/4B: 

Läromedlet bas favorit matematik använde lärare 3 och lärare 4. Böckerna är uppdelade i fyra               
respektive fem kapitel. Kapitlen behandlar olika matematiskt innehåll som framkommer i det centrala             
innehållet för matematik i läroplanen (Skolverket, 2018). Böckerna är tänkt att användas separat, med              
4A på höstterminen och 4B på vårterminen. Ingen av böckerna tar upp problemlösning som              
kapitelinnehåll. Kapitlet som har analyserats i boken 4B är kapitel 4- stora tal, multiplikation och               
division, och har slumpvist valts. Kapitlet är uppdelat i 11 uppslag som tar upp olika innehåll, till                 
exempel tiotusental, jämföra heltal eller multiplikation med uppställning. Kapitlet bestod totalt av 89             
uppgifter samt ett uppslag med 2 spel. Av dessa 89 uppgifter var 88 av rutinkaraktär. Uppslagen                
inleddes med exempeluppgifter som visade vilken metod som skulle användas samt instruktioner till             
hur denna metod används. Varje uppgift har även en tillhörande rubrik som förklarar vad eleven ska                
göra. De allra flesta uppgifter i denna lärobok är framställda på liknande sätt, där eleverna framförallt                
arbetar och tränar procedurer genom att lösa dem med imitativa resonemang (Lithner, 2008). Av de               
89 uppgifterna var 11 av dem textuppgifter, varav 1 av dessa textuppgifter kunde definieras som en                
problemlösningsuppgift. I denna uppgift har eleven fått svaret på uppgiften och ska själv konstruera              
själva problemet och sedan tydligt kunna visa hur uppgiften kan lösas. Detta skulle kunna användas               
som problemlösning i syfte att träna elevernas problemlösningsförmåga då inga instruktioner           
framkommer mer än att eleven ska konstruera en uppgift till svaret. För att lösa detta använder sig                 
eleven av kreativa resonemang (Lithner, 2008) då de behöver resonera kring hur uppgiften ska lösas               
samt vilket matematiskt innehåll som ska användas. Men då uppgiften är på samma uppslag där               
eleverna tidigare arbetat med uppställning med multiplikation, subtraktion och addition, kan man            
diskutera hur pass mycket problemlösning det faktiskt blir då det finns tydliga kopplingar hur              
läroboken har tänkt vilka metoder eleven ska använda för att konstruera uppgiften. Därmed kan              
denna problemlösningsuppgift bli mer inriktad mot problemlösning som centralt innehåll där syftet            
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är att eleverna ska träna specifika metoder och strategier som kan användas, snarare än att träna 
problemlösningsförmågan. 

6.4.1.2 Matte direkt Borgen 5A/5B och 6A/6B: 

Matte direkt borgen användes på alla skolor som besökts i studien, men inte av alla lärare. Av de 
intervjuade lärarna använde sig lärare 2, lärare 3 och lärare 5 av läromedlet. Jag samlade in 
läroböckerna för både årskurs 5 och 6. Varje årskurs har två böcker per läsår, en för höstterminen och 
en för vårterminen. Böckerna har samma struktur i de olika årskurserna, men kapitlens innehåll 
varierar. Vid en kapitelöversikt är det endast Matte direkt borgen 6B som har problemlösning som 
innehåll. Efter att ha gått igenom varje kapitel finns det vissa uppslag som behandlar problemlösning 
i några kapitel. Uppgifterna som finns på dessa uppslag skulle var för sig kunna definieras som 
matematiska problem utifrån den definition av matematiska problem Skolverket (2011) nämner, men 
då instruktioner finns om vilka strategier som ska användas blir det istället rutinuppgifter där 
eleverna tränar särskilda strategier att använda vid problemlösning istället för att träna på att lösa 
problem. Varje kapitel innehåller även ett uppslag som kallas utmaningen, där presenteras lite mer 
utmanande textuppgifter. Dessa uppgifter kan definieras som matematiska problem där eleverna 
tränar sin problemlösningsförmåga.  

I Matte direkt borgen 5A har kapitel 1 granskats som handlar om stora tal, och har valts 
slumpmässigt. Kapitlet innehåller totalt 186 uppgifter. Av dessa 186 uppgifter kan 17 definieras som 
problemlösningsuppgifter, då det inte förekommer några instruktioner eller förslag till lösningsmetod 
till dem. De uppgifter som kunde definieras som matematiska problem hittades på de uppslag med 
mer utmanade uppgifter i slutat av kapitlet. Kapitlet innehöll dock 4 sidor med problemlösning. Men 
då det förekommer instruktioner till vilken metod eller strategi som ska användas för att lösa 
uppgifterna, blir syftet istället problemlösning som centralt innehåll med fokus att träna på dessa 
strategier snarare än att träna på att lösa problem och utveckla problemlösningsförmågan. På bilden 
nedan visas ett uppslag med problemlösning ur kapitel 1 i Matte direkt borgen 5A. Det framgår 
tydligt av rubriken, exemplet och pratbubblorna vad eleven ska göra för att lösa uppgifterna på 
uppslaget. Detta gör att uppgifterna som skulle kunna lösas med kreativa resonemang istället löses 
med imitativa resonemang.  
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Figur 3. Från Matte direkt borgen 5A (s.16), av Falck, P. & Picetti, M., 2012. Illustrerad 
av Typoform/Yann Robardey. Stockholm: Sanoma utbildning. Copyright 2012 av 
Sanoma utbildning.  



I Matte direkt Borgen 6B inriktar sig kapitel 9 på problemlösning. Kapitlet innehåller totalt 49 
uppgifter där syftet är att eleverna ska arbeta med problemlösning. Kapitlet är uppdelat i 5 
olika uppslag, där fyra av uppslagen inriktar sig på en specifik metod eller strategi som kan 
användas. Uppgifterna i vardera uppslag är anpassade till den strategi som introduceras. 
Detta gör att problemlösningen är anpassad efter det centrala innehållet då eleverna 
ska träna olika problemlösningsstrategier. Därmed lär eleverna genom imitativa resonemang på 
dessa uppslag. I det femte och sista uppslaget ska eleverna däremot själva välja vilken strategi som 
ska användas för att lösa uppgifterna. Uppslaget består av 17 uppgifter och samtliga av dessa 
kan definieras som matematiska problem där eleverna löser uppgifterna med kreativa 
resonemang. Då eleverna får möjlighet att själva välja vilken strategi eller metod de ska använda 
för att lösa dessa uppgifter tränar eleverna sin problemlösningsförmåga.  

Sammanfattningsvis innehåller Matte direkt borgen fler rutinuppgifter än problemlösningsuppgifter. 
I båda de kapitel som granskats ur separata böcker framgår det enligt läromedlet att det 
är problemlösning som ska behandlas vid vissa uppslag, men att dessa vid en närmare 
undersökning inte kan definieras som problemlösning med syftet att träna 
problemlösningsförmågan då instruktioner och metoder till hur uppgiften ska lösas är synliga. 
Istället tränas problemlösning som centralt innehåll genom att öva olika strategier utifrån imitativa 
resonemang.  

6.4.1.3 Eldorado 5A 

Eldorado användes av lärare 1. Vid en första anblick innehåller Eldorado 5A få 
problemlösningsuppgifter. Kapitlen är uppbyggda med rutinuppgifter där lösningsmetoder förklaras 
och exemplifieras på varje uppslag. Varje kapitel avslutas med uppslaget “kul med matte”. 
Dessa sidor innehåller en del problemlösningsuppgifter. Jag har granskat kapitel 4 i boken som 
fokuserar på problemlösning. Kapitlet innehåller totalt 28 uppgifter. Kapitlet är uppdelat i fyra 
uppslag där de två första uppslagen introducerar olika strategier som kan användas för att 
lösa uppgifterna. Problemlösningen som förekommer på dessa sidor är utformad efter det centrala 
innehållet, då fokus ligger på att eleverna ska träna olika problemlösningsstrategier. Då 
lösningsmetoden är tillgänglig för eleverna blir dessa uppgifter av karaktären imitativa 
resonemang. De två senare uppslagen innehåller 12 uppgifter som är uppdelade i två olika 
svårighetsnivåer, dessa kan definieras som matematiska problem där eleverna får möjlighet att 
utveckla sin problemlösningsförmåga. Då dessa uppgifter inte introduceras med vilka metoder 
eller strategier som ska användas ska eleverna lösa dem utifrån kreativa resonemang. 
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Figur 4. Från Matte Eldorado 5A (s. 125), av Olsson, I. & Forsbäck, M., 2012. Stockholm: Natur & Kultur. 
Copyright 2011 av Natur & Kultur.  

Ovanstående uppgift är en av de problemlösningsuppgifter som kan hittas i kapitlet. Uppgiften visar              
inte tydligt hur den ska lösas och det finns heller inga beskrivningar eller uppmaningar om strategier                
eller lösningsmetoder på uppslaget som visar hur den ska lösas. Resterande uppgifter på samma              
uppslag är inte av samma karaktär och behandlar inte samma matematiska innehåll.  

Eldorado innehåller sammantaget fler uppgifter av rutinkaraktär där eleverna ska lösa dem med             
imitativa resonemang, än uppgifter som kan definieras som matematiska problem och som ska lösas              
med kreativa resonemang.  

6.4.2 Uppgifter valda av läraren 

Nedan presenteras de insamlade uppgifterna från lärare 1 och lärare 5 som hade tagit med sig egna                 
problem till intervjun samt att dessa problemuppgifter användes vid de lektioner som observerades.  
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6.4.2.1 Skoldiscot 

Uppgiften användes i en årskurs 5 vid den lektion som observerades med lärare 5.  

Det kommer 100 elever till skoldiscot. De går i         
klass 3, 4, 5 eller 6.  
58 är flickor. 
30 går i klass 5. 
14 pojkar går i klass 6. 
20 går i klass 3 
16 flickor går i klass 5. 
40 elever går i klass 6. 
10 pojkar går i klass 3. 

A) Hur många pojkar går i klass 5?
B) Hur många flickor går i klass 4?
C) Vad mer kan man tänka ut?

Figur 5. Problemlösningsuppgift, Skoldiscot. (Lärare 5) 

Under den observerade lektionen använde sig lärare 5 av fyra olika problem. Problemet ovan var det                
första av fyra problem som presenterades för eleverna. De tre första problemen hade samma struktur               
som problemet ovan, och behandlade samma matematiska innehåll. Kontexten i de tre uppgifterna             
skiljde sig dock åt och hade olika svårighetsnivåer. Läraren hade gjort uppgifterna själv. Uppgiften              
kan definieras som ett matematiskt problem och syftade till att eleverna skulle träna en specifik               
strategi, det vill säga att använda sig av en tabell för att lösa uppgiften. Till en början användes                  
uppgifterna som matematiska problem där eleverna skulle träna sin problemlösningsförmåga med           
kreativa resonemang. Men då alla tre uppgifter syftade till att träna samma innehåll samt att läraren                
berättade vilken metod som skulle användas, arbetade istället eleverna med problemlösning som            
centralt innehåll, utifrån imitativa resonemang.  

6.4.2.2 Vem dricker te? 

Uppgiften användes vid den lektion som observerades med lärare 5. 

Vem dricker te? 

1. Ryssen bor i det gröna huset.
2. Amerikanen bor i det femte huset och har en katt.
3. Personen i det gula huset dricker kaffe.
4. Svensken dricker mjölk.
5. Det gula huset ligger till vänster om det röda huset.
6. Läraren bor i det blåa huset.
7. Personen i huset i mitten dricker juice.
8. Australiensaren som bor i det första huset har en hund.
9. Läraren bor bredvid mannen som har en orm.
10. Målaren bor bredvid mannen som har en hund.
11. Doktorn dricker vatten.
12. Australiensaren bor till vänster om det vita huset, som ligger till vänster om det gröna              

huset.
13. Mexikanen har en affär.
14. Fågeln bor tillsammans med personen som bor bredvid amerikanen.

Svar:____________________________________

Figur 6. Problemlösningsuppgift, Vem dricker te? (Lärare 5) 
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Läraren hade hämtat denna uppgift från internet, men mindes inte från vilken hemsida. Uppgiften              
kan definieras som en problemlösningsuppgift då det inte direkt går att tyda vilken metod som krävs                
för att lösa uppgiften. Läraren använde denna uppgift som den fjärde uppgiften under en              
problemlösningslektion. Den användes dock inte som en problemlösningsuppgift då läraren även           
delade ut ett papper till eleverna som bestod av en färdig tabell (Bilaga 2) där husnummer samt de                  
olika kategorierna nationalitet, yrke, husdjur, husfärg och dryck var ifyllda. I och med att tabellen               
delades ut, gav läraren även ut metoden till hur uppgiften skulle lösas. I och med detta blir uppgiften                  
mer riktad mot problemlösning som centralt innehåll snarare än problemlösningsförmåga.  

6.4.2.3 Vem åker inlines?  
Uppgiften användes vid den lektion som observerades med lärare 1. 

Vem åker inlines? 

Fem klasskamrater bor grannar, på samma sida gata men i hus som ser olika ut. Husen är                 
numrerade med de udda talen från 1 till 9. Nr 1 ligger längst till vänster och nr 9 längst till höger.                     
De fem klasskamraterna har olika favoritämnen i skolan, olika husdjur och olika fritidsintressen.             
Vem av dem åker inlines? 

● Alice bor i trähuset.
● Oliver åker skateboard.
● Den som bor i tegelvillan tycker bäst om historia.
● Trähuset har nummer 3.
● Williams favoritämne är matematik.
● Tegelvillan har address Röda backen 9.
● Den som har katt spelar pingis.
● Hundens ägare gillar svenska mest.
● I tornhuset i mitten av gatan bor hundägaren.
● Elias bor i första huset på Röda backen.
● Snowboardfantasten är en tjej.
● Akvariuminnehavaren bor mellan kattägaren och hundägaren.
● Den som har en papegoja tycker bäst om matematik.
● Maja har en orm.
● Den tillbyggda sommarstugan ligger direkt till vänster om tegelvillan.
● Den som tycker om bild delar staket med tornhuset.
● Till vänster om Oliver bor ishockeytjejen.

Vem bor i funkisvillan? 
Vem gillar biologi? 
Vem åker inlines? 

Figur 7. Från Strävorna: Vem åker inlines?. Av NCM, 2010. 

Lärare 1 hade hämtat uppgiften från NCMs hemsida. Uppgiften kan definieras som ett matematiskt              
problem och syftade till att eleven med hjälp av en tabell ska kunna sortera den information som ges                  
för att sedan komma fram till de svar på de tre frågor som ställs i slutet av problemet. Problemet är                    
väldigt lik uppgiften “vem dricker te” som lärare 5 använde sig av under sin lektion. Till skillnad från                  
lärare 5 delade lärare 1 inte direkt ut en färdig tabell till eleverna då syftet var att eleverna på egen                    
hand med kreativa resonemang, skulle lista ut att de skulle använda sig av den metoden för att kunna                  
svara på frågorna. När eleverna arbetat ett tag delade hen ut en färdig tabell till de elever som kört                   
fast eller behövde hjälp att strukturera upp den tabell de själva gjort. 
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6.4.3 Sammanfattning av problemlösningsuppgifter 

Sammanfattningsvis innehöll samtliga läroböcker betydligt fler uppgifter av rutinkaraktär där          
eleverna skulle lösa dessa med imitativa resonemang. De problemlösningsuppgifter som fanns           
hittades oftast långt bak i böckerna, i respektive kapitel. En likhet som fanns i alla tre läromedel var                  
att de presenterade att kapitlet eller uppslaget med att de skulle innehålla problemlösning, men att               
det efter närmare undersökning visade sig vara uppgifter där syftet var att träna en specifik strategi                
eller metod som kan användas vid problemlösning, snarare än att träna på att lösa problem med                
syftet att utveckla problemlösningsförmågan. 

De uppgifter lärarna själva hade valt och använde under de observerade lektionerna kunde alla              
definieras som problemlösningsuppgifter. Här var istället fallet att eleverna vid två av ovanstående             
uppgifter inte fick möjlighet att lösa uppgifterna med kreativa resonemang utan guidades till att              
använda imitativa resonemang utifrån lärarens instruktioner.  

6.5 Sammanfattning av resultat  
Den definition lärarna gav av problemlösning skiljde sig lite åt och var inte alltid överensstämmande               
då några lärare till en början beskrev problemlösning som ett matematiskt problem för att sedan               
definiera det som ett arbetssätt och metod. Definitionerna av matematiska problem och            
problemlösning som lärarna nämnde stämmer överens med de definitioner uppsatsen utgår ifrån.            
Syftet med att använda problemlösning skiljde sig däremot åt mellan lärarna och bestod bland annat               
av att problemlösning bidrog till att alla de matematiska förmågorna användes, eleverna får             
anstränga sig mer och att det stärker deras självständighet. Lärarna nämnde även att problemlösning              
kunde bidra till att eleverna lättare förstod syftet med att de ska lära sig matematik samt att det ökade                   
elevernas motivation för ämnet.  

Lärarna var överens om att arbeta utifrån kreativa resonemang vid problemlösning skiljer sig mycket              
från att arbeta med imitativa resonemang och rutinuppgifter. Samtliga lärare nämnde att de jobbar              
mycket med kommunikation i form av diskussioner i helklass och mellan lärare och elever. Flera               
lärare arbetar med metoden EPA eller liknande vid problemlösning. Stöttning ansågs även vara en              
viktig del vid problemlösning då det hjälper eleverna att komma fram till lösningar utifrån kreativa               
resonemang. Lärarna arbetade inte alltid problemlösningsbaserat under matematiklektionerna, utan         
använde även problemlösning som repetition eller avslutning av ett område. En lärare gav även              
eleverna den metod som skulle användas för att lösa uppgifterna vilket resulterade i att de arbetade                
mer med imitativa resonemang än problemlösning och kreativa resonemang. 

Analysen av läromedel och uppgifter visade att läromedlen innehåller få uppgifter som kan             
definieras som matematiska problem då instruktioner presenterade vilka metoder eleverna skulle           
använda för att lösa problemen. De uppgifter lärarna valt själva var matematiska problem men              
användes inte alltid som det.  
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7. Diskussion
Denna studie har resulterat i en överblick över lärares förståelse för vad problemlösning är samt hur                
det påverkar deras utformning av undervisning i problemlösning. Resultatet har visat både likheter             
och skillnader mellan lärarnas förståelse och deras praktiska tillämpning av problemlösning. Den            
definition av problemlösning som använts i detta arbete är att det är ett arbetssätt där eleverna                
utvecklar sina kunskaper och sin problemlösningsförmåga genom att självständigt lösa det           
matematiska problemet utifrån tidigare kunskaper och förmågor. Samtliga lärare har definierat           
problemlösning och matematiska problem i likhet med den definition som används i uppsatsen.             
Lärarnas svar på hur de arbetar med problemlösning i matematikundervisningen tyder på att de              
anser att problemlösning är en väldigt viktig och central del av undervisningen. Detta             
överensstämmer med läroplanen (Skolverket, 2018) som skriver att eleverna i sin undervisning ska få              
möjlighet att utveckla kunskaper och förmågan att formulera och lösa matematiska problem. Lärarna             
kunde förklara och beskriva fördelar med att arbeta med problemlösning och på ett             
problemlösningsbaserat arbetssätt. Trots att lärarnas definition stämmer överens har observationer          
och analys av intervjusvar och läromedel visat att vissa lärare inte använder sig av problemlösning i                
den utsträckning de antyder. Det som skiljde sig från lärarnas definitioner kan delas upp i två olika                 
kategorier, läraren tror att de arbetar med problemlösning och läraren har missuppfattat            
problemlösning i praktiken.  

7.1 Läraren tror att de arbetar med problemlösning  
Tre av fem intervjuade lärarna svarade att de främst arbetade med läromedel och de              
problemlösningsuppgifter som finns i dem, vilket överensstämmer med Skolinspektionens         
kvalitetsgranskning (2009). Lärarna ansåg att problemlösningsuppgifterna i de läromedel de          
använder är bra. Palmér och van Bommel (2019) menar att det är viktigt att lärarna själva reflekterar                 
över vilka uppgifter som används i undervisningen, för att vara säker på att rätt innehåll bearbetas.                
Då flera lärare antydde att de främst använde sig av läromedel, granskade jag de läromedel de                
använde för att se i vilken omfattning problemlösning förekom samt vilken typ av             
problemlösningsuppgifter som fanns i böckerna. Det visade sig att de flesta problemuppgifter som             
presenterades i böckerna innehöll instruktioner eller en bestämd strategi eleven ska använda för att              
lösa uppgiften. Resultatet av granskningen stämmer överens med skolinspektionens         
kvalitetsgranskning (2009) och Boesen et al. (2014) som uttrycker att problemlösning förekommer i för              
liten utsträckning i matematikundervisningen och de läromedel som används. Då uppgifterna har            
instruktioner eller någon slags beskrivning över hur uppgiften ska lösas blir imitativa resonemang det              
arbetssätt eleverna ska arbeta efter (Lithner, 2008). Johansson (2006) skriver att läromedlet inte alltid              
berör det innehåll som läroplanen och kursplanen redogör. Då granskningen av läromedlen visade att              
samtliga böcker hade få uppgifter som kan definieras som matematiska problem trots att kapitlet eller               
uppslaget i boken påstår att det är problemlösning som ska behandlas, gör att det inte arbetas med                 
problemlösning som problemlösningsförmåga utan istället fokuserar på olika strategier som kan           
användas vid problemlösning. Lärarna verkar i dessa fall lita på att läromedlen använder sig av               
problemuppgifter på ett korrekt sätt där eleverna tränar och utvecklar de kunskaper och förmågor              
läroplanen betonar. Detta bekräftar Johansson (2006) som nämner att lärare ofta förlitar sig på att               
läromedlen återger och lyfter fram de delar av matematiken som är viktiga att kunna för eleverna och                 
att de speglar de lärandemål och förmågor kursplanen framför. Det visade sig därmed i linje med                
Palmér och van Bommel (2019) att lärarnas granskning av de uppgifter som presenteras som              
problemlösning läroböckerna är bristande, vilket resulterar i att problemlösning förekommer i liten            
utsträckning i den undervisning som utgår ifrån läromedlet. Den problemlösningsundervisning som           
förekommer med utgångspunkt i läromedlen berör därmed till största del problemlösning som            
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centralt innehåll och lite utifrån problemlösningsförmågan. Även Skolinspektionen (2009) uttrycker          
att matematikundervisningen är bristande på grund av att eleverna inte får möjlighet att utveckla alla               
förmågor och kunskaper som de har rätt till vid en alltför enformig undervisning.  

7.2 Läraren har missuppfattat problemlösning i praktiken 
En av de intervjuade och observerade lärarna definierade problemlösning i likhet med den definition              
som används i arbetet samt visade upp regelrätta problemlösningsuppgifter eleverna skulle arbeta            
med under lektionen. Vid observationen visade det sig att läraren inte arbetade med problemlösning              
trots att hen använde sig av passande uppgifter. Hen presenterade tidigt vilka strategier och metoder               
eleverna skulle använda för att de skulle kunna lösa uppgifterna. Detta gör att eleverna inte arbetade                
utifrån kreativa resonemang, utan imitativa resonemang då eleverna skulle lösa uppgifterna genom            
att imitera de lösningar och metoder som läraren har instruerat om (Lithner, 2008). Orsaken till att                
läraren använder sig av imitativa resonemang i undervisningen kan kopplas till Lester och Lambdin              
(2007) och Cai och Lester (2010) som beskriver att arbeta problemlösande är mer krävande och tar                
längre tid att arbeta in hos eleverna. Då läraren uttryckt att de inte arbetar med problemlösning                
särskilt ofta kan valet av metod omedvetet gått tillbaka till hur de oftast brukar arbeta under                
matematiklektionerna, det vill säga med imitativa resonemang och läromedel.  

Eleverna fick heller inte tillräckligt med tid för att kunna lösa och reflektera över uppgiften och                
eventuella lösningar, då läraren planerat att flera uppgifter skulle hinnas med under samma timme.              
Polya (2003) menar att alla steg i lösningsprocessen är viktiga och ska bearbetas för att eleven ska få                  
möjlighet att utveckla eller fördjupa sina förmågor och kunskaper. Tidsbristen som uppstod ledde             
därmed till att diskussioner och reflektioner kring uppgifterna mellan lärare och elever skyndades             
igenom och där läraren i större utsträckning gav svaret till problemet istället för att diskutera               
tillsammans med eleverna hur problemet kunde lösas, vilket Palmér och van Bommel (2019) skriver              
är en väsentlig del vid problemlösning. De menar att avsaknaden av diskussioner kring det              
matematiska innehållet kan påverka elevernas lärande på så vis att deras kunskaper inte fördjupas.  

Att lärarens praktiska arbete skiljer sig från hur läraren definierar och talar kring problemlösning i               
intervjun kan tyda på att läraren har missuppfattat vad problemlösning är. Detta överensstämmer             
med det Boesen et al. (2014) skriver om att många lärare har läst in sig och förstått vad                  
problemlösning är, men att de inte har integrerat detta med hur de arbetar med problemlösning i                
praktiken. Lärarens egna kunskaper, erfarenheter och traditioner inom ämnet kan enligt Thibaut et al.              
(2017) även vara anledningar till att läraren arbetar på ett annat sätt än hur denne definierar och talar                  
om ämnet.  

7.3 Hur de arbetar med problemlösning  
Samtliga lärare uttrycker att problemlösning medför ett visst arbetssätt att förhålla sig till för både               
lärare och elever. De nämner att detta kan vara svårare att använda sig av då det krävs mer av både                    
elever och lärare för att arbetssättet ska fungera. Lester och Lambdin (2007) styrker detta genom att                
skriva att läraren bör ha en positiv och uppmuntrande inställning till arbetssättet för att det ska bli                 
effektivt.  

Resultaten visade även att vissa lärare arbetade i likhet med sina definitioner samt de definitioner och                
tidigare forskning som angetts i uppsatsen. Samtliga lärare var överens om vad som var viktiga               
moment och inslag vid undervisning av och med problemlösning. Kommunikation nämnde alla var             
en viktig del i undervisningen. Detta intygar både Palmér och van Bommel (2019), Schoenfeld (2016)               
och Löwing (2004) som beskriver att kommunikationen i klassrummet i form av stöttning från              
läraren, diskussioner mellan elever och lärare kan påverka elevers lärande och förståelse för det              
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matematiska innehållet. Några lärare använde sig av gruppdiskussioner både innan och efter            
eleverna skulle arbeta med problemuppgifterna för att förtydliga och resonera kring uppgiften. Det             
problemlösningsschema som Polya (2003) skriver om innehåller 4 steg där steg 1 och 4 uppmanar till                
att det är viktigt att granska problemet för att kunna utveckla djupare förståelse och kunskaper. Att                
granska problemet genom kommunikation mellan lärare och elever kan bidra till fördjupade            
kunskaper (Löwing, 2004). Lärarna nämnde även att stöttning av eleverna samt att ställa frågor som               
gör att eleverna kommer igång i sitt arbete har stor betydelse vid problemlösning. Palmér och van                
Bommel (2019) bekräftar detta och skriver att de frågor läraren ställer till eleverna ska hjälpa eleverna                
i sina tankeprocesser snarare än att ge dem rätt lösning och svar. När lärarna arbetar på detta sätt, där                   
eleverna får söka sina svar och metoder med stöd från läraren, blir kreativa resonemang det centrala                
arbetssättet (Lithner, 2008). 

7.4 Egna reflektioner  
Området har varit intressant att undersöka då jag upplevt att problemlösning är en del av               
matematiken som ofta kan bli bortglömd eller något man arbetar med när man har tid över.                
Resultatet intresserade mig, då det visade orsaker till varför lärare inte arbetar med problemlösning i               
den utsträckning som skolverket och läroplanen önskar. Studien hade varit intressant att genomföra             
med fler lärare för att få en vidare uppfattning kring ämnet, samt att se ifall resultatet skulle bli                  
detsamma med fler intervjupersoner. Det hade även varit intressant att närmare studera orsaker till              
varför lärarna tror att de arbetar med problemlösning, trots att de enligt definitionen av vad               
problemlösning är, inte gör det.  

7.4.1 Didaktiska konsekvenser av resultatet 

Studiens resultat visar att alla elever inte får möjlighet att utveckla de förmågor och kunskaper i                
problemlösning som de har rätt till. Beroende på hur läraren har uppfattat vad problemlösning är och                
hur denne väljer att arbeta med problemlösning påverkar elevernas lärande. Läraren behöver vara             
mer uppmärksam kring vilka uppgifter som används i läroböckerna för att vara säker på att eleverna                
får möjlighet och tillgång till att arbeta med problemlösning och utveckla problemlösningsförmågan.            
Vid de observationer jag gjort märkte jag tydliga skillnader i de olika elevgrupperna. Den grupp som                
ofta arbetade med problemlösning upplevdes mer självgående och säkra i sina matematiska            
kunskaper och förmågor än den grupp som främst arbetade utifrån läromedlet. Av denna observation              
kan man se eventuell effekt av hur problemlösning kan påverka elevernas lärande positivt. Fler              
observationer av lärare och elever skulle dock krävas för att kunna dra dessa slutsatser, men skulle                
vara intressant att studera vidare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och undervisat i matematik? 
 

2. Hur definierar du problemlösning? 
 

3. Beskriv så utförligt som möjligt hur du förstår och uppfattar 
problemlösningsbaserad undervisning  
 

4. Tycker du att problemlösning är viktigt inom matematiken? 
varför/varför inte?  
 

5. Hur planerar och förbereder du inför problemlösning? 
 

6. Hur ofta förekommer problemlösning i din undervisning?  
 

7. Hur ser en lektion ut med problemlösning som arbetssätt? 
 

8. Vilka problemuppgifter använder du i undervisningen och hur väljer 
du ut dem? 
 

9. Vilka svårigheter anser du finnas vid planering av problemlösning?  
 

10. Vilka svårigheter anser du finnas vid genomförande av 
problemlösning genomförande) 
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Bilaga 2 

 

 1 2 3 4 5 

 
Nationalitet 
 

     

 
Yrke 
 

     

 
Husdjur 
 

     

 
Husfärg 
 

     

 
Dryck 
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