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Abstract 

This study aims to make what notions there are around mathematical problems visible and to 

show how the didactical work with problem solving can look like. The question is relevant 

since Skolverket has given problem solving a more prominent role in the latest syllabuses at 

the same time as Skolinspektionen’s reviews of quality show shortages within the didactical 

work with problem solving. Five teachers in the later years of elementary school tells in 

interviews, about their views of problem solving in mathematics. Their answers are put in 

relation to what research says and to what Skolverket advocates in the subject. The teachers’ 

experienced benefits and obstacles with problem solving are being presented and discussed 

against their expressed and identified visions of the subject. The result shows that the teachers 

appear quite united in the notion of what problem solving means, e.g. that discussions are an 

important feature and that pupils need prior knowledge to be able to tackle mathematical 

problems. But the teachers believe that there are more to wish for from the didactical work. 

Insufficient collegial learning and shortage of time are brought up as examples of obstacles. 

Research also points out more additional components in and benefits with problem solving 

than the teachers raise in the study. Questions are raised in conclusion of how collegial 

learning can evolve and what classroom climate and teaching environments there are while 

working with problem solving. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att synliggöra vilka uppfattningar som finns om matematiska problem 

och visa hur det didaktiska arbetet med problemlösning kan se ut. Frågan är relevant eftersom 

Skolverket har gett problemlösning en mer framträdande roll i de senaste kursplanerna 

samtidigt som Skolinspektionens kvalitetsgranskningar pekar på brister inom det didaktiska 

arbetet med problemlösning. Fem lärare i grundskolans senare år berättar i intervjuer om sin 

syn på problemlösning i matematik. Deras svar sätts i relation till vad forskning och 

Skolverket förespråkar i ämnet. Lärarnas upplevda vinster och hinder med problemlösning 

presenteras och diskuteras mot deras uttryckta och identifierade visioner om ämnet. Resultatet 

av detta visar att lärarna tycks ganska eniga i uppfattningen om vad problemlösning innebär, 

t.ex. att diskussioner är ett viktigt inslag och att elever behöver ha förkunskaper för att kunna 

ta sig an matematiska problem. Men lärarna anser att det finns mer att önska av det didaktiska 

arbetet. Otillräckligt kollegialt lärande och tidsbrist tas upp som exempel på hinder. Forskning 

pekar dessutom på ytterligare fler komponenter i och vinster med problemlösning än vad 

lärarna tar upp i studien. Avslutningsvis väcks frågor om hur det kollegiala lärandet kan 

utvecklas samt vilket klassrumsklimat och lärandemiljö som råder vid arbete med 

problemlösning. 
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Inledning 
 

Matematik är bara problem för mig (elev på introduktionsprogrammen, 2012). 

Ovanstående citat är hämtat ur ett möte mellan mig som lärare i matematik och en av mina 

elever. Jag jobbade på introduktionsprogrammen och eleven i fråga hade flera år av 

misslyckanden inom ämnet matematik i ryggen. Vad uttalandet i själva verket stod för är en 

annan historia men det fick mig att fundera över vad ett problem egentligen är. Begreppet 

innebar för eleven i fråga otvivelaktigt ett ytterst negativt hinder för att komma vidare i 

studie- och yrkeslivet, medan det för mig i rollen som lärare vanligtvis innebär något som 

stimulerar till eftertänksamhet och skapar en situation där jag och/eller eleven utmanas att 

finna en väg att kringgå eller lösa problemet med hjälp av tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Uppenbarligen lite olika sätt att se på samma begrepp; problem som bekymmer eller problem 

som utmaning. Jag började därför fundera lite över det sistnämnda och hur man som lärare ser 

på problem inom matematiken och problemlösning i undervisningen. 

När den nuvarande läroplanen Lgr11 trädde i kraft fick problemlösning inom 

matematikundervisningen en allt mer framträdande roll i ämnets kursplan (Skolverket, 2011). 

Därtill har problemlösning ytterligare belysts i och med revideringen av kursplanerna år 2017 

när programmering infördes (Skolverket, 2017). I nuvarande kursplan för matematik står om 

problemlösning i t.ex. inledningen: 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som 

är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen (Skolverket, 

2018, s. 54). 

Vidare lyfts problemlösning i såväl syfte och centralt innehåll som i kunskapskraven som en 

förmåga, vilket tveklöst signalerar att området anses som viktigt och prioriterat. Skolverket 

trycker även på att problemlösning är den mest fundamentala aktiviteten inom matematiken 

eftersom alla andra förmågor i ämnet används i just det arbetet (Skolverket, 2013 b). 

Läroplanen Lgr11 har nu några år på nacken så arbetet med problemlösning borde därför vara 

väl beprövat och förankrat hos undervisande lärare. 

Problem inom matematiken liksom problemlösning kan definieras på lite olika sätt. 

Skolverket, som verksamma lärare närmast har att förhålla sig till i sin yrkesroll, benämner ett 

problem som:  

en matematisk uppgift som personen inte från början vet hur han/hon kan gå till väga för att lösa 

(Skolverket, 2013 a, s. 2).  

Vidare påpekar de att det är högst individuellt vad som betraktas som ett problem. En och 

samma uppgift kan likväl uppfattas som ett problem av en elev som en rutinuppgift av en 

annan elev eller av samma elev under ett senare stadie i dess matematikutveckling. Vad 

beträffar begreppet problemlösning anser Skolverket att det innefattar hela resonemanget 

genom problemuppgiften och inte bara det slutgiltiga svaret (Skolverket, 2013 a). Som 

undervisande lärare ska man ge eleverna rätt förutsättningar att utveckla sin 

problemlösningsförmåga men det kan inte göras genom på förhand givna mallar utan snarare 

genom en uppmuntran till att utnyttja den egna förmågan att tänka och resonera (Skolverket, 

2013 b). 
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Ovanstående definitioner och krav visar lite på områdets komplexitet och kanske riskerar det 

att öppna upp för en bred tolkning bland lärare som ska omsätta det i undervisningen. Men 

kan det vara så att verksamma lärare ändå uppfattar och uppvisar en samsyn kring hur en god 

undervisning i problemlösning bör bedrivas? Svaret på det kan vara intressant att relatera till 

vad forskning och Skolverket förespråkar. 

Trots att Skolverket sedan en tid tillbaka poängterar betydelsen av problemlösning för elevers 

matematiska kunskapsutveckling konstaterar Skolinspektionen i ett par kvalitetsgranskningar 

att det finns brister inom undervisningen i matematik med bland annat avseende på just 

problemlösning (Skolinspektionen, 2009; 2016). Det handlar bland annat om att 

problemlösningen inte får tillräckligt stort utrymme i undervisningen, att de uppgifter som 

används inte alltid är att betrakta som problem då de existerar i närvaro av tillgängliga 

lösningsmetoder och att de dessutom inte är individanpassade samt att diskussioner och 

reflektioner inte kan ses som naturliga inslag i undervisningen. Ämnet matematik betraktas 

traditionellt som ett så kallat tyst ämne där undervisningen ofta initieras med en presentation 

och genomgång av ämnesområdet följt av individuella arbeten utifrån läroböcker, vilket 

riskerar att resultera i att eleverna får små eller inga möjlighet att utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Även Taflin (2007) påpekar att problemlösning, så som den 

egentligen borde fungera, tyvärr allt för ofta är en åsidosatt aktivitet. Med resultaten från 

dessa kvalitetsgranskningar i ryggen blir det extra relevant att undersöka vad dagens lärare har 

för syn på vad problemlösning inom matematiken egentligen innefattar, hur den faktiskt 

integreras i undervisningen och om lärare uppfattar att det finns ett matematikdidaktiskt ideal 

för problemlösning och vad det i så fall grundar sig i. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur matematiklärare inom grundskolans senare år, 

här avses årskurs 4-9, uppfattar och arbetar med problemlösning i sin undervisning. Deras 

uppfattningar avser dels faktiska förhållanden och dels vilka matematikdidaktiska ideal de 

ansluter sig till. Det blir därmed ett didaktiskt inriktat syfte med fokus på lärares 

begreppsuppfattning och organisation för lärande. 

 

Frågeställningar 

Följande frågor bearbetas i studien: 

1. Vad betyder matematisk problemlösning för verksamma lärare i deras yrkesroller? 

2. Hur kan praktisk undervisning i matematisk problemlösning bedrivas? 

3. Finns det några visioner om hur en idealisk undervisning i matematisk problemlösning 

ser ut? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången initieras med att beskriva vad som definierar ett problem inom 

matematiken. Därefter presenteras vad problemlösning kan och bör innebära i 

undervisningen. Avslutningsvis behandlas forskning kring synen på elevers lärande utifrån ett 

matematikdidaktiskt perspektiv på problemlösning. 

 

Definition av ett problem inom matematiken 

Ett problem inom matematiken definieras på lite olika sätt. I studiens inledning presenterades 

Skolverkets syn på ett problem som en uppgift som inte på förhand har en given 

lösningsstrategi, men forskare menar att det går att gå djupare i betydelsen och det kan också 

vara en nödvändighet för att underlätta för lärare i deras yrkesprofessioner. 

Professor Frank K. Lester, som ofta nämns i sammanhang med matematisk problemlösning, 

har listat en rad kriterier som han anser ska vara uppfyllda för att en uppgift ska kunna 

betraktas som ett problem (1983). Kriterierna kan sammanfattas enligt: 

 Den eller de som utsätts för en uppgift vill eller behöver hitta en lösning på den. 

 Det saknas en given och tillgänglig procedur som garanterar en lösning av uppgiften. 

 Den eller de som arbetar med uppgiften tvingas anstränga sig för att hitta lösningen på 

den. 

En matematisk uppgift som kan benämnas som ett problem skiljer sig därmed från en 

rutinuppgift, som t.ex. är vanligt förekommande i läromedel och som kännetecknas av att man 

på förhand vet hur uppgiften ska lösas, det vill säga vilken strategi som kan användas. Viktigt 

att förstå i detta resonemang är att ett matematiskt problem inte alltid måste vara ett problem 

utan kan övergå i en rutinuppgift. Det sker när eleven utvecklat sin matematiska förmåga och 

på förhand vet hur uppgiften ska angripas och det finns en igenkänningsbar lösningsmetod för 

det. En annan forskare som arbetat mycket med matematisk problemlösning är Eva Taflin och 

hon visualiserar skillnaden mellan olika matematiska uppgifter i ett schema (2007, s. 30):  
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Som syns i figuren så kan man gå vidare med begreppet problem genom att skilja på 

matematiska problem och så kallade rika matematiska problem. De senare definieras enligt 

Hagland m.fl. som:  

ett problem som bär på möjligheter till en givande diskussion av matematiska begrepp och 

procedurer (Hagland m.fl., 2005, s. 28).  

Författarna presenterar därefter sju krav som måste uppfyllas för att ett problem ska kunna 

betraktas som rikt (Hagland m.fl., 2005, s. 28–30): 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska begrepp och procedurer. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha förutsättningar att kunna arbeta med 

det. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas med olika strategier och på olika nivåer med olika 

uttrycksmedel. 

5. Problemet ska kunna initiera matematiska diskussioner utifrån olika lösningar av det. 

6. Problemet ska kunna fungera som en brobrygga mellan olika matematiska områden 

för att skapa sammanhang. 

7. Problemet ska kunna leda till att nya liknande problem kan formuleras av elever och 

lärare. 

Matematikprofessor Jo Boaler diskuterar i samma banor som Hagland m.fl. men Boaler 

(2017) använder sig i stället av begreppet öppna matematikuppgifter. Hon listar sex frågor 

som hon anser att man som lärare kan ställa till sig själv för att skapa matematiska problem 

eller anpassa befintliga matematikuppgifter så att de kan leda till bättre inlärning hos eleverna 

(Boaler, 2017, s. 101–112): 

1. Kan du öppna upp uppgiften för flera metoder, tillvägagångssätt och gestaltningar? 

Effektiva sätt här kan vara visualiseringar eller elevpresentationer av olika 

lösningsstrategier för att öka inlärningspotentialen. 

2. Kan du göra om uppgiften till en undersökande uppgift? När eleverna slipper upprepa 

matematiska metoder och istället utgå från egna idéer ökar oftast motivationen och 

förståelsen. 

3. Kan du be eleverna lösa problemet innan du lär ut en metod? Genom detta kan man få 

eleverna att använda sin intuition.  

4. Kan du lägga till en visuell komponent? Det kan ofta vara en stor hjälp för många att 

förstå något visuellt, såväl genom bilder som med fysiska föremål. Genom att först rita 

upp en uppgift kan det bli lättare att sedan angripa den.   

5. Kan du formulera en ”nära golvet/högt i tak”-uppgift? Uppgiften ska passa de flesta 

elever och även kunna utmanas på högre nivåer. Sänka golvet kan man göra genom att 

be eleverna förklara hur de uppfattar uppgiften och höja taket kan man göra genom att 

låta eleverna fortsätta med att formulera egna liknande och gärna svårare uppgifter.  

6. Kan du lägga till kravet att övertyga och resonera? Grunden i matematiken är att ha 

förmågan att resonera sig fram till lösningar och det ger också en djupare förståelse. 
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Att övertyga andra, gärna skeptiker, om sina resonemang kräver argumentation och 

engagemang. 

Kan man öppna upp en matematikuppgift enligt ovanstående går man från en statisk uppgift 

till ett dynamiskt problem med mycket högre potential för inlärning. Boaler (2017) menar 

också att lärare inte kan sitta och vänta på att läromedlen ska inse behovet av öppna 

matematikuppgifter utan att de faktiskt själva kan göra arbetet med hjälp av sex ovanstående 

frågor.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte finns någon statisk definition av ett 

matematiskt problem. Det finns inte en lika stark överenskommelse om vad ett problem är så 

som det t.ex. gör om vad en triangel är (Grevholm m.fl., 2012). Återkommande är dock att ett 

problem inte har en på förhand given lösningsstrategi för den som utsätts för det, problemet 

kräver en ansträngning och tar tid att lösa samt avslutningsvis att det är ur betraktarens, den 

enskilda elevens ögon som ett problem är just ett problem och inte en rutinuppgift. Därtill kan 

man addera inslaget av diskussioner kring problemets karaktär och väsentliga matematiska 

idéer för att erhålla ytterligare djup till definitionen av ett problem inom matematiken.   

 

Vad innebär problemlösning 

Enligt Mouwitz (2007) används begreppet problemlösning på en rad olika sätt varpå det är 

ytterst svårt att definiera den exakta innebörden. Det kan därför vara av stor vikt att man själv 

definierar dess betydelse inför diskussioner om ämnet. Här finns dock en risk att tolkningen 

blir alltför bred om man applicerar det i matematikundervisningen och därför måste de 

nyckelbegrepp som används i de nationella styrdokumentens särskilt tas i beaktande i det 

didaktiska sammanhanget. I kursplanen för matematik står att syftet med problemlösning är 

att: 

eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och 

värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat (Skolverket, 2018, s. 54). 

Mouwitz anser att ett problem som inledningsvis verkar omöjligt att lösa genererar det bästa 

resultatet med avseende på problemlösningsprocessen. Tvingas man fråga sig själv vad man 

ska göra när man egentligen inte vet vad man ska göra så är det en god inledning till det 

fortsatta arbetet och det uppstår en relation mellan en uppgift, ett problem, och personen som 

ska finna lösningen (Mouwitz, 2007). 

Björkqvist (2001, s. 116) ställer frågan om det kanske till och med är så att ”problemlösning 

är så central för undervisningen i matematik att man kan beskriva den som matematikens 

kärna?”. Problemlösning kan inrymmas i all matematik och t.ex. ses som en kritiskt tänkande 

aktivitet och kapacitet. Betraktar man problemlösning och matematik som synonymer så kan 

det återigen öppna upp för en bred uppfattning och därmed en svårighet för lärare i det 

konkreta didaktiska arbetet med matematik och problemlösning. Men det kan lika gärna 

utgöra en möjlighet för lärare att arbeta med problemlösning som ett naturligt inslag i 

matematiken och inte som en isolerad aktivitet som stjäl tid på bekostnad av annat. 

Fortsätter man betrakta problemlösning i det breda spektrumet så kan man genom 

problemlösning i matematik utveckla förmåga att tänka logiskt, analysera och klara 

vardagliga utmaningar. Det är viktigt inte minst sett ur ett samhällsperspektiv för att kunna 

förstå och påverka i demokratiska processer (Ahlström m.fl., 1996). Lärarens funktion i detta 
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blir att skapa en trygg och positiv miljö samt finna kreativa aktiviteter för att hjälpa eleverna 

att utveckla sitt tänkande. En viktig del i det arbetet är enligt Ahlström m.fl. att uppmuntra 

grupparbete med inslag av granskningar av varandras lösningsstrategier och presentation av 

uppslag som leder arbetet vidare. För att gruppen ska vara välfungerande bör den bestå av 3-4 

deltagare som alla kan bli respekterade för sina individuella ansträngningar och 

gruppdynamiken bör inte heller förändras nämnvärt över tid. I en sådan grupp har alla en 

chans att utvecklas oavsett hur långt den enskilda individen kommit i sin egen matematiska 

utveckling. Läraren måste genom hela arbetet aktivt visa eleverna att det är både roligt och 

meningsfullt att lösa problem. Skolverket nämner i sin kompetensutvecklingssatsning 

Matematiklyftet att lektionsarbetet med problemlösning med fördel kan utgå från EPA-

modellen, enskilt – par – alla, vilket innebär att eleverna först arbetar enskilt med uppgiften 

för att sedan tillsammans i par eller smågrupper försöka lösa den varpå allt avslutad med en 

gemensam diskussion där alla ska vara delaktiga (Skolverket, 2013 a). 

Skott m.fl. (2009) menar att man besitter kompetens att lösa problem när man själv kan ställa 

upp och precisera problem. Andra forskare som t.ex. Taflin (2007) pekar på samma betydelse 

av att kunna skapa egna liknande problemuppgifter som de man själv utsatts för som en viktig 

del i problemlösningsprocessen. Det handlar inte enbart om att finna en lämplig lösning utan 

lika mycket om att kunna argumentera för lösningarna och applicera dem i andra 

sammanhang. Taflin (2007, s. 36) sammanfattar problemlösning med en figur: 

Lester (1996) presenterar problemlösning som en process som leder till en förmåga långsamt 

över en längre tid. Under denna tid måste eleverna få möjlighet att lösa många problem. En 

systematisk undervisning i problemlösning är därmed gynnsam för de flesta elever och 

tidsperspektivet är dessutom viktigt eftersom problemlösningsförmåga innehåller mer än bara 

direkta tillämpningar av matematikkunskap. Vidare listar Lester (1996, s. 85) fem faktorer 

som relaterar till förmågan att lösa problem: 

1. Kunskapande och användning. Här ryms fakta, definitioner, algoritmer, strategier och 

rutinmässiga procedurer som kan användas till att angripa uppgifter. Det gäller att 

organisera, representera och använda sin kunskap.  
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2. Kontroll handlar om att ordna och fördela den kunskap och de resurser man har och 

utifrån det sedan kontrollera sina handlingar. 

3. Uppfattningar av matematik innefattar den egna synen på den personliga kapaciteten 

och begränsningen vilken sedan styr de beslut som fattas under matematiska 

aktiviteter.    

4. Affekter inbegriper situationsspecifika känslor och attityder eller egenskaper hos 

personen. Attityder som motivation, vilja, intresse, självförtroende och tolerans för 

osäkerhet påverkar i högsta grad den prestation som utförs. 

5. Socio-kulturella sammanhang har man insett spelar en väsentlig roll för det 

övergripande lärandet. Förståelse växer fram i sociala situationer och 

matematikutbildningen formas av relationer, värderingar och kulturella förhållanden.  

Lester (1996) avslutar sedan med att poängtera att de fem kategorierna inte kan ses som skilda 

från varandra och funderar över om det kan vara orsaken till att problemlösning kan uppfattas 

som svårt för främst elever att angripa men även för lärare att undervisa om. 

Wyndhamn m.fl. (2000) visar hur synen på problemlösning har förändrats över tid i 

matematikämnets kursplan. De menar att man kan se det som en utveckling som gått från att 

undervisa för problemlösning, vidare till att undervisa om problemlösning och sedan till att 

undervisa via problemlösning. Undervisning för problemlösning innebär att eleverna först 

behöver lära sig matematik för att sedan kunna tillämpa den i problemlösning. Undervisning 

om problemlösning innebär att eleverna ska lära sig att använda lämpliga regler och strategier 

vid problemlösning. Undervisning via problemlösning innebär att eleverna lär sig utveckla 

matematiska idéer och något nytt kan då läras in genom problemlösning. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns flera syften med problemlösning, som 

dock inte ska betraktas som åtskilda från varandra. Förutom att enbart finna en lösning på 

problemet så är ett syfte att utveckla en djupare förståelse för matematiska begrepp och 

metoder. Ett annat att kunna reflektera och föra resonemang över lösningsstrategier. Ett tredje 

att själv utifrån problemlösningsprocessen kunna formulera relevanta problem. Därtill kan 

man se problemlösning i ett större sammanhang där det kan utgöra ett viktigt verktyg för 

medborgaren i demokratiska processer. För att samtliga ovanstående syften ska kunna 

uppfyllas så har läraren en central roll i såväl planering och genomförande som formativ 

bedömning av elevers arbete i problemlösning. Lester (1996, s. 87) menar att ”eftersom 

problemlösning är så komplex är den svår att undervisa om” och många elever får inte heller 

tillräckligt mycket undervisning i ämnet. Det finns dock dessvärre inga fullkomliga eller 

generella metoder att tillämpa vad det gäller undervisning i problemlösning enligt Lester. 

 

Elevers lärande genom problemlösning 

Forskning visar att hjärnan utvecklas genom att lösa problem (Boaler, 2017) och alla elever 

har förutsättningar att utveckla ett avancerat matematiskt tänkande, men deras inställning och 

tankesätt, benämnt mindset av Boaler, är helt avgörande för hur väl de lyckas. Den i särklass 

bästa förutsättningen för lärande är självförtroende och tillit till sin egen förmåga.  

När elever får för sig att de inte kan lösa matematiska problem behåller de ofta sin negativa 

inställning till matematik livet ut. (Boaler, 2017, s. 15). 
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Utifrån ett lärarperspektiv kan man tolka det som att rätt typ av undervisning är nyckeln till 

matematisk framgång. Föga förvånande har även forskning visat att lärarens bemötande, 

engagemang och inställning till ämnet matematik, i den här studien till det specifika området 

problemlösning, är viktigt för elevernas kunskapsutveckling (Pettersson, 2011). Även Lester 

(1996) trycker extra på detta och menar till och med att lärarens signalerande intresse för 

problemlösningens betydelse kan vara den i särklass viktigaste framgångsfaktorn för elevers 

lärande. Det är ytterst få elever som på egen hand, utan lärarstöd, lyckas bli goda 

problemlösare. En viktig aspekt att ta hänsyn till i detta sammanhang är på vilket sätt lärare 

bemöter misstag som elever gör. Det är ytterst betydelsefullt att förmedla en positiv attityd till 

misstag för att inte riskera att elevernas självförtroende påverkas negativt. Boaler (2017) 

belyser därtill vikten av misstagens existens överhuvudtaget för inlärningens skull då hjärnan 

faktiskt ökar i kapacitet, till och med växer i volym när den utsätts för misstag. Kina, som ses 

som ett land i framkant vad gäller kunskaper i matematik hos den utbildade befolkningen, 

hanterar misstag i matematikundervisningen genom att läraren tillsammans med eleverna 

fokuserar på just misstagen som dyker upp i problemlösningsprocessen framför 

lösningsstrategierna. 

Våra hjärnor växer mer när vi gör misstag om vi tror på att vi kan lära oss något och att misstag 

är viktiga. (Boaler, 2017, s. 31). 

Hersh (1997) menar att det måste vara frågor som driver matematiken att utvecklas och att det 

matematiska livet handlar om att lösa problem och sedan formulera nya och att detta måste 

återspeglas i skolans undervisning. Boaler (2017) pratar om samma sak och menar att om man 

som lärare ger eleverna möjlighet att formulera egna problem så blir de mer engagerade och 

får därmed förutsättningar att nå längre och djupare i sin utveckling. Hon har i sin forskning 

sett att entusiasmen för matematik ser precis likadan ut hos lågpresterande unga som 

högpresterande äldre elever. Entusiasmen handlar egentligen om en kombination av 

nyfikenhet, förmåga att se samband, känsla av utmaning och kreativitet och därtill finns ofta 

ett inslag av samarbete. Samtliga beståndsdelar återfinns även inom problemlösning så som 

den borde fungera enligt forskare som t.ex. Taflin (2007) och Lester (1996). Det betyder med 

andra ord att problemlösning kan användas som en metod för att uppmuntra entusiasm hos 

elever vilket i sin tur gynnar deras självförtroende och därmed ökar förmågan att kunna 

utveckla ett avancerat matematiskt tänkande oavsett elevernas utgångsläge. Lester och 

Lambdin (2007) uttrycker att det primära målet med problemlösning är att eleverna ska 

utveckla en djupare matematisk förståelse och det görs bäst genom att skapa just engagemang 

och meningsfullhet. Genom en sådan problemlösning lär sig eleverna dels ny matematik och 

dels att arbeta matematiskt vilket i ett större perspektiv är användbart i alla matematiska 

situationer. Matematiklärande har enligt Lester och Lambdin två huvudmål; förståelse och 

problemlösning. De ser målen som relaterade till varandra och menar att förståelse bäst nås 

genom problemlösning och problemlösning i sin tur kräver att det finns en begreppslig 

förståelse av matematiken som man lär sig. Ett lärande mot förståelse är dock svårare att nå än 

att t.ex. kunna hantera färdigheter men Lester och Lambdin (2007, s. 98–99) sammanfattar 

vad andra matematikdidaktiker ser för övervägande fördelar med att nå förståelse: 

 Förståelse är motiverande. 

 Förståelse skapas förutsättningar för mer förståelse. 

 Förståelse hjälper minnet. 
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 Förståelse förbättrar transfer (förmåga att kunna tillämpa kunskaper i nya 

situationer). 

 Förståelse påverkar attityder och föreställningar. 

 Förståelse leder till självständiga elever. 

Lester och Lambdin (2007) presenterar också forskning som visar att elever får möjlighet att 

bli aktivt delaktiga i skapandet av sin egen kunskap genom problemlösning i matematik. Men 

det förutsätter att eleverna redan initialt är delaktiga i processen och inte får metoder eller 

strategier presenterade för sig samt att problemen de arbetar med är värdefulla eller som 

Taflin (2007) benämner dem – rika problem. Det mest väsentliga med så kallade värdefulla 

problem är att de ska vägleda elevers lärande i matematik.  

Schwartz och Bransford (1998) undersökte i en jämförande studie tre olika undervisningssätt 

av matematiska uppgifter. De kan sammanfattas enligt: 

1. Inledningsvis demonstrerar läraren en metod varpå eleverna sedan får använda 

metoden för att lösa uppgifter.  

2. Läraren presenterar inte någon metod utan eleverna får själva söka och pröva sig fram 

för att på egen hand upptäcka metoden. 

3. Läraren ger eleverna ett problem utan känd lösningsmetod och först efter att eleverna 

på egen hand arbetat med problemet förklarar läraren metoden.  

Forskarna kom fram till att det tredje undervisningssättet genererade avsevärt bättre 

elevresultat än de två första. Eleverna som undervisades enligt det tredje sättet blev nyfikna 

och motiverade att lära sig något nytt viket gjorde dem mer uppmärksamma när läraren sedan 

presenterade lösningsstrategin. Studien visade således att metoder bör introduceras för elever 

men först efter att de själva utforskat problemet. Lärarens uppgift blir då att lära ut metoder 

först när eleverna behöver det istället för att utgå från att de behöver verktygen initialt för att 

över huvud taget kunna angripa matematiska problem. 

Sammanfattningsvis kan problemlösning ses som en viktig drivkraft för matematiklärande. 

Skott m.fl. (2009) uttrycker till och med att en lärares stora dröm inom 

matematikundervisningen är, eller borde vara att göra eleverna till goda problemlösare. Det 

tycks åtminstone som att många forskare är eniga om att undervisning genom problemlösning 

utvecklar elevers lärande. Dock ska man vara försiktig med att betrakta den som en 

universalmetod. Det är inte alltid det tänkta syftet uppfylls och det är viktigt att ha i åtanke att 

inte alla elever gynnas likvärdigt av att arbeta genom problemlösning så som den presenteras i 

t.ex. läroplanen beroende på bland annat olika behov av struktur, referensramar och social 

bakgrund (Dahl, 2014). Lester och Lambdin (2007) menar att matematiska problem måste 

implementeras rätt och själva undervisningen genom problemlösningen måste hanteras av 

läraren på ett medvetet och genomtänkt sätt för att uppfylla syftet med den; att utveckla 

elevers matematiska förståelse.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Lärares uppfattningar av problemlösning kommer utgöra studiens analysenhet och 

lärarperspektivet blir därför centralt. Som forskningen visar så är just lärarens bemötande, 
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engagemang och inställning till matematik viktigt för elevernas kunskapsutveckling 

(Pettersson, 2011).  

I ett matematikdidaktiskt perspektiv kan man se på hur, vad och varför lärare undervisar om 

problemlösning. Flera forskare bland annat Wyndhamn m.fl. (2000) och Taflin (2007) 

presenterar, som nämnts ovan, ett teoretiskt ramverk med tre olika synsätt på problemlösning i 

matematikundervisningen nämligen undervisning för problemlösning, undervisning om 

problemlösning samt undervisning via problemlösning. Problemlösningen kan således ha 

olika funktion i undervisningen och undervisningen kan ha olika funktion för 

problemlösningen. Undervisning för problemlösning innebär att eleverna först behöver lära 

sig matematik för att sedan kunna tillämpa den i problemlösning. Målet är att eleverna 

införskaffar sig matematikkunskaper så de behärskar tekniker för att sedan i slutändan kunna 

lösa problem. Undervisning om problemlösning innebär att eleverna ska lära sig att använda 

lämpliga regler och strategier som verktyg vid problemlösning. Problemlösning kan nästan 

här ses som en egen metod där målet är att eleverna ska kunna välja lämpliga räknesätt och 

sedan tillämpa dem korrekt för att kunna lösa problem, uppgifter som ofta återfinns i 

läromedlen. Undervisning via problemlösning innebär att eleverna lär sig utveckla 

matematiska idéer och något nytt kan då läras in genom problemlösning. Det förutsätter att 

problemen som används är av den karaktären att de tillåter denna process att ske. Rika 

matematiska problem eller öppna matematikuppgifter kan ses som exempel på sådana. 

Problemlösning blir därmed ett medel för att nå matematisk förståelse. 

Studien syftar till att undersöka verksamma lärares synsätt på problem och problemlösning 

inom matematikundervisningen och därför kan ramverket som Wyndhamn m.fl. (2000) 

presenterar användas för att jämföra studiens resultat mot. Genom att sätta lärarnas syn på sin 

egen undervisning i relation till ramverket undersöks om lärarna egentligen ansluter sig till 

någon av kategorierna för, om eller via. Genom att sätta lärarnas uttrycka visioner i relation 

till ramverket undersöks om lärarna egentligen vill ansluta sig till en annan av kategorierna. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
Här presenteras hur urvalet av informanter till studien gick till samt hur data insamlades och 

bearbetades. 

 

Urval 

Initialt gjordes ett målinriktat urval vilket enligt Bryman (2018) innebär att man aktivt söker 

informanter som anses relevanta för forskningen. Med relevanta informanter för denna studie 

avses legitimerade och verksamma lärare som undervisar i matematik i grundskolans årskurs 

4-9, i denna studie även benämnt grundskolans senare år. Anledningarna till att det bara är 

lärare inom dessa årskurser som ingår i studien är dels för att alla elever i Sverige ska gå 

genom grundskolan och där erbjudas en likvärdig utbildning, dels för att jag själv undervisar i 

matematik för årskurs 7-9 och därmed kan relatera studien till min egen yrkesverksamhet. Ur 

det målinriktade urvalet gjordes sedan ett slumpmässigt bekvämlighetsurval vilket innebar att 

grundskolor i närområdet och intilliggande kommuner kontaktades för att därur erhålla 

relevanta informanter. För att få en bredare insyn i lärares synsätt var ytterligare ett kriterium 

att lärare från olika skolor valdes för att inte riskera att de genererar samstämmiga synsätt som 

ett resultat av lokalt, gemensamt arbete (Johansson & Svedner, 2010). Ovan beskrivna urval 

resulterade till sist i att fem verksamma matematiklärare deltog i studien genom att låta sig 

intervjuas i ett personligt möte. 

 

Datainsamlingsmetoder 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med en handfull lärare i matematik för 

grundskolans senare år. Samtliga har behörighet att undervisa i ämnet för årskurs 4-9 och 

arbetade även aktivt med det under tiden för intervjutillfället. De semistrukturerade 

intervjuerna karaktäriseras av en inledning med ganska öppna frågeområden som allteftersom 

intervjun fortskrider blir allt mer avsmalnade och detaljerade beroende på informanternas svar 

(Patel & Davidson, 2011). Eftersom det är lärares synsätt på problemlösning utifrån egna 

erfarenheter samt utifrån kursplanen i matematik som utgör analysenheten i studien anses 

denna datainsamlingsmetod mest lämpad att använda. 

Frågorna till intervjuerna formulerades utifrån hur lärare argumenterar kring begreppet 

problemlösning. Samtalet var tänkt som en reflektionsstund och inga svar på konkreta, fasta 

frågor krävdes men huvudfrågor att utgå från vid intervjuerna, som grundar sig i studiens 

frågeställningar, formulerades enligt: 

1. Vad betyder matematisk problemlösning för dig i din yrkesroll? 

2. Beskriv hur du ser på din egen undervisning om matematisk problemlösning.  

3. Hur ser din vision om en idealisk undervisning i matematisk problemlösning ut? 

Intervjufrågorna gick ut till de tänkta informanterna redan i den initiala kontakten, där de 

uppmanades fundera kring dem innan samtalet. Enligt Johansson och Svedner (2010) blir 

svaren som erhålls vid intervjuerna djupare och mer utvecklade om man använder sig av 

följdfrågor. För att ytterligare underlätta vid intervjutillfället bifogades till informanterna 

därför även exempel på hur följdfrågor kan se ut (bilaga 3). 
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Procedur 

Rektorer på grundskolor, enligt tidigare beskrivna urvalskriterier, kontaktades via mail med 

information om studien och dess syfte samt en förfrågan om godkännande att låta någon av 

skolans matematiklärare blir intervjuad på sin arbetsplats. I mailet efterfrågades även 

kontaktuppgifter till skolans lärare, som passade in i studiens urvalskriterier, för vidare 

kommunikation. Vid positiv återkoppling från rektorerna kontaktas sedan skolans 

undervisande lärare i matematik på motsvarande sätt. Såväl rektorer som lärare blev i den 

första kontakten försäkrade om att deltagande skolor och enskilda lärare behandlas med 

anonymitet via ett informationsbrev (bilaga 1) och via en samtyckesblankett (bilaga 2). Därtill 

bifogades även intervjufrågorna (bilaga 3) så att de tänkta informanterna kunde sätta sig in i 

studien innan de lämnade besked om de ville delta eller ej.  

Informanterna intervjuades i ett personligt möte på sina respektive arbetsplatser och 

intervjuerna varade mellan ungefär 30 och 60 minuter. Intervjuerna skedde sittande vid ett 

bord med informanterna snett mitt emot. Samtliga intervjuer bandades via en privat 

smartphone som placerades mitt på bordet och ljudfilerna sparades i enhetens interna lagring. 

Vid intervjuerna försökte insamlaren av informationen initialt vara öppen och lyhörd inför 

informantens svar på de tre ovanstående huvudfrågorna, för att sedan be om förtydliganden i 

detaljer. De utskickade intervjufrågorna användes som intervjuguide och underlag vid 

samtalet. Varför-frågor undveks i så stor utsträckning som möjligt för att minimera risken att 

informanterna lämnade förväntningssvar eller gick i försvarsställning (Bryman, 2018; 

Johansson & Svedner, 2010). Lite anteckningar fördes under samtalets gång i syfte att fånga 

upp eller förtydliga nyanser som inte fastnar på inspelning, t.ex. gester. Studiens första 

intervjuade lärare tilldelades benämningen Lärare 1, den andra Lärare 2 osv. för att underlätta 

den vidare hanteringen av datamaterialet. 

Eftersom intervjuerna syftar till att fånga upp lärares uppfattningar av problemlösning och 

detta sedan ska utgöra analysenheten så avbröts sökandet efter informanter när 

mättnadskriteriet ansågs uppfyllt (Johansson & Svedner, 2010). Fem intervjuer ansågs 

generera tillräckligt generella uppfattningar om problemlösning i matematik för denna studie. 

 

Databearbetning 

Den insamlade digitala informationen från intervjuerna lyssnades först igenom i syfte att få en 

övergripande uppfattning om innehållet. Detta gjordes så nära inpå intervjutillfället som 

möjligt och innan nästa intervju ägde rum. Samtliga intervjuer transkriberades men endast de 

delar där informanterna pratade.   

När alla intervjuer var genomförda och transkriberade färgkodades kopior av det skriftliga 

materialet från varje intervju efter uppfattningar (Johansson & Svedner, 2010). Uppfattningar 

om problem inom matematiken tilldelades en färg, uppfattningar om faktiska förhållanden i 

arbetet med problemlösning en annan färg och uppfattningar om matematikdidaktiska 

visioner en tredje färg. Därefter kodades materialet vidare mot underkategorierna 

undervisning för, om eller via problemlösning genom att kopior av texten placerades under 

rubrikerna för, om respektive via. Begreppen rika matematiska problem samt öppna 

matematikuppgifter och deras innebörd presenterades inte för studiens informanter, vare sig 

initialt i de skriftliga intervjufrågorna eller under samtalen. Informanternas svar sattes 
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däremot i relation till begreppen och hur en undervisning runt dem bör bedrivas. Citat som 

direkt berörde rika matematiska problem eller öppna matematikuppgifter identifierades och 

kopierades ut. Avslutningsvis kategoriserades uttryckta vinster och hinder med matematisk 

problemlösning i undervisningen in i en tabell. 

De skriftliga anteckningarna från intervjutillfällena lästes igenom och användes som ett 

komplement endast om de innehöll något som kunde tillföra studien ytterligare information 

eller förtydliga något påstående. Det handlade framförallt om gester som de intervjuade 

gjorde under samtalet. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Studien som helhet följer de fyra huvudkraven inom de forskningsetiska principerna för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som presenteras av Vetenskapsrådet (2002), 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet är i studien uppfyllt genom att samtliga deltagande skolors rektorer och 

intervjuade lärare initialt skriftligen blev informerade om studien och dess syfte (bilaga 1). 

Vidare upplystes de om att deras medverkan är frivillig och att den när som helst kan 

avbrytas. Beträffande samtyckeskravet har alla deltagare skriftligt fått signera en 

samtyckesblankett (bilaga 2). För att studien ska leva upp till konfidentialitetskravet blev 

såväl rektorer som deltagande lärare skriftligen underrättade om att allt insamlat material i 

intervjuerna är konfidentiellt och avidentifierat i examensarbetets slutprodukt (bilaga 2). 

Medverkande informanter är anonyma och tilldelades för databearbetningens skull 

benämningen Lärare 1, Lärare 2 osv. Alla personuppgifter, samtycken och inspelningar 

raderas direkt efter att studien slutförts och uppsatsen blivit publicerad och kan således inte 

användas utanför detta forskningsändamål, varpå det avslutande nyttjandekravet blivit 

uppfyllt. 

 

Reliabilitet och validitet  

Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. För studier 

som bygger på kvalitativa intervjuer, så som denna, kan det vara svårt med likvärdiga 

upprepningar eftersom det sociala sammanhanget aldrig kan bli det samma över olika studier 

då inblandade personer byts ut och frågorna varierar utifrån informanternas svar (Bryman, 

2018). I denna studie bifogas intervjufrågorna samt exempel på följdfrågor som kan användas 

(bilaga 3) och dessa gick ut till samtliga informanter innan intervjuerna genomfördes. Därtill 

lämnar studien information om de medverkande informanterna har behörighet och undervisar 

i matematik i årskurs 4-9 i svensk grundskola.  

Intern reliabilitet handlar om i vilken omfattning resultaten är oberoende av vem som tolkar 

dem, hur pålitliga resultaten är. Varje intervjutillfälle avslutades med att intervjuaren muntligt 

sammanfattade sin uppfattning av informantens svar och därmed syn på problemlösning. Det 

gjordes för att informanten skulle få möjlighet att påpeka om sammanställningen 

överensstämde med dennes egentliga uppfattningar. En utomstående legitimerad lärare fick 

tillgång till det transkriberade materialet från intervjuerna och färgkodningen av detsamma för 

att kunna lämna synpunkter på tolkningen.  
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Extern validitet handlar om i vilken omfattning resultaten är generaliserbara och överförbara i 

andra sammanhang, om huruvida studien kan upprepas i andra sociala miljöer med jämförbara 

resultat (Bryman, 2018). I denna studie har informanter från olika skolor valts för att inte 

riskera att de genererar samstämmiga synsätt som ett resultat av lokalt, gemensamt arbete 

(Johansson & Svedner, 2010).  

Intern validitet handlar om trovärdigheten i dragna slutsatser, hur väl de överensstämmer med 

verkligheten, eller med andra ord i vilken utsträckning undersökningen verkligen mäter det 

den avser att mäta. De lärare som ingick i studien var samtliga behöriga att undervisa i 

matematik i grundskolans senare år vilket innebär att de ska ha fått en likvärdig utbildning 

och därmed kan lämna relevanta svar utifrån det. Jag som insamlare av information och 

tolkare av densamma har undervisat i matematik i grundskolans senare år i ungefär tio år och 

är väl bekant med Skolverkets kursplaner och även kompetensutvecklingssatsningen 

Matematiklyftet. De matematiska begrepp som berörs i studien, främst problem och 

problemlösning, bör därför vara lika bekanta för mig som för informanterna vilket minskar 

risken för att de används felaktigt i analysen av resultaten. Som nämnts tidigare fick även 

informanterna möjlighet att lämna synpunkter på min tolkning av deras svar i intervjuerna. 
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Resultat och analys 
Här presenteras resultaten från intervjuerna. Först presenteras bakgrundsinformation om 

deltagande lärare. Sedan redovisas lärarnas uppfattningar av vad problem och problemlösning 

inom matematiken innebär. Därefter följer deras syn på hur en idealisk undervisning i 

problemlösning kan se ut. Avslutningsvis sammanfattas vilka vinster och hinder lärarna 

upplever med problemlösning. 

 

Bakgrundsinformation  

Lärare 1: kvinna som undervisar i matematik i årskurs 7-9 och har varit yrkesverksam i 16 år. 

Tycker att hon har fått med sig problemlösning från sin lärarutbildning och har deltagit i 

kompetensutveckling i form av ett par kurser innehållande matematisk problemlösning. 

Lärare 2: kvinna som undervisar i matematik i årskurs 7-9 och har varit yrkesverksam i 15 år. 

Tycker inte att hon har fått med sig något om problemlösning från sin lärarutbildning men har 

deltagit i Skolverkets kompetensutveckling Matematiklyftet och där fått med sig mycket om 

problemlösning. 

Lärare 3: kvinna som undervisar i matematik i årskurs 4-6 och har varit yrkesverksam i 20 år. 

Tycker inte att hon har fått med sig så mycket om problemlösning från sin lärarutbildning men 

har deltagit i Skolverkets kompetensutveckling Matematiklyftet och där fått med sig mycket 

bra om problemlösning. 

Lärare 4: kvinna som undervisar i matematik i årskurs 7-9 och har varit yrkesverksam i 15 år. 

Tycker definitivt att hon kunde ha fått mer om problemlösning i sin lärarutbildning och har 

inte heller fått riktad kompetensutveckling om specifikt problemlösning. 

Lärare 5: kvinna som undervisar i matematik i årskurs 4-6 och har varit yrkesverksam i fyra 

år. Tycker inte att hon har fått med sig lika mycket om problemlösning från sin lärarutbildning 

som hon har fått genom att arbeta med det i sin yrkesroll. Hon tycker dessutom att 

lärarutbildningen enbart fokuserade på elevperspektivet och inte på didaktiken vad det gäller 

problemlösning. Hon tycker inte heller att hon har fått kompetensutveckling om 

problemlösning i den grad hon hade hoppats. 

 

Syn på matematiska problem 

Här presenteras informanternas uppfattningar om vad ett matematiskt problem är och vad som 

skiljer det från andra uppgifter i matematiken. Svaren varierar något från att det ska vara 

vardagsanknutet utifrån elevernas verklighet till att det kan innebära de lästal som återfinns i 

läroböckerna. Det som överensstämmer med vad forskningen som presenteras i denna studie 

definierar som ett problem är att det ska gå att diskutera kring samt att man ska kunna finna 

lösningar på det genom olika tillvägagångssätt. Dessutom ska problemet kräva lite tid och 

ansträngning av den som ska lösa det. 

I den bästa av världar är det ju någonting jag lägger fram hos eleven där de kan diskutera en 

uppgift ur olika aspekter hur man löser den och vad det är de ska lösa. (Lärare 1). 
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Jag tycker det är jättesvårt att definiera överhuvudtaget för det kan ju, ja alltså det man har pratat 

om är ju att så fort det blir ett lästal då är det liksom ett problem. Men det behöver det ju inte 

vara heller det kan ju vara en metod som man hjälps åt att lösa. (Lärare 2). 

Jag tycker att det är problem knutna till vardagen för eleverna. Alltså om man t.ex. ja men sånt 

som de själva kan relatera till. För mycket av uppgifterna i böckerna är ju bara att räkna på och 

sen kommer lite lästal, men som kanske inte handlar om deras vardag utan problemlösning 

tycker jag ska handla om, de uppgifterna ska handla om eleverna. (Lärare 3). 

Ja ska man dra en sån här riktig klassiker så problem är väl en uppgift som innehåller lite mer 

text så att eleverna måste tolka och förstå vad och vilka uppgifter som är nödvändiga att 

använda. Det är väl en klassiker så att säga. […] Ju mer erfarenhet man får, tycker jag, så känns 

det ju som att då kan man ju omvandla en fråga till en frågeställning åt eleverna istället, för att få 

dem att tänka efter och se om de kanske kan själva klura fram svar. Och då kanske det kan bli en 

problemlösningsuppgift utav det. (Lärare 4). 

… ett problem som är ställt som man ska lösa. Man ska kunna analysera, se olika möjligheter 

och göra uträkningar med flera steg, att det inte bara ska gå (läraren knäpper med fingrarna) 

snabbast möjligt utan att man kan genom en systematisk lösning hitta svaret, kanske pröva sig 

fram. (Lärare 5).  

Ett par lärare lyfter att de uppgifter som kallas problem i läromedlen egentligen inte rymmer 

alla aspekter som man som lärare kan önska få ut av dem. Framförallt tycker de att det saknas 

utrymme för flera typer av lösningar samt diskussionsunderlag. Dessutom upplever de inte att 

det finns tillräckligt med problem som är tillgängliga för alla elever. Enligt forskare som t.ex. 

Boaler (2017) ska de uppgifter som benämns problem kunna passa för och utmana majoriteten 

av alla elever. 

Ja jag kan väl tycka att läromedlen de problemlösningsuppgifterna som finns där är ju inte, de 

lämnar inte så mycket utrymme för, vad ska jag säga, mångfaldiga lösningsvariationer. Och det 

är ju likadant när man tittar på bedömningar, när man tittar på färdiga material hur man löser en 

uppgift, alltså när man tittar på rätt svar det finns ju inte så många lösningar att titta på där, det 

finns ju ett rätt svar liksom. (Lärare 1). 

… nej, alla material. Resonemanget försvinner ju att man kan inte riktigt träna på det här att 

presentera, resonera sin problemlösning. Ofta så kan det vara att man bara behöver skriva svar 

och inte den här vägen till svaret, för det är ju den som är intressant. Har jag tid så gör jag egna 

problem. (Lärare 5). 

Sen när det kommer till problemen då skulle det ju vara toppen om jag liksom, ja vi jobbar med 

area, här är massa problem som handlar om area och de finns på de här olika nivåerna, att man 

hade nån bank att bara ta utav. Det saknas i läromedlen. Jag tycker inte att läromedel över huvud 

taget lägger så jättestor vikt vid problemlösning. (Lärare 3).  

Endast en lärare pratade direkt om rika matematiska problem och beskrev det som ett begrepp 

hon kommit i kontakt med men vars exakta innebörd hon inte riktigt kunde redogöra för. Hon 

pratade om att den typen av problem rymmer fler lösningsstrategier och kom lite senare även 

in på att eleverna kan göra egna problem. Hon sa att hon gärna använder rika problem men att 

hon sällan låter eleverna skapa egna. Komponenten att skapa egna liknande problem är dock 

en viktig del i de rika matematiska problemen enligt Taflin (2007). 

Ja men det är väl kanske att man får lite fler lösningar på något sätt. Det blir större variation. 

[…] Men jag vet att jag är jättedålig på att de ska göra egna problem. Och det behöver de ju 

träning i, eleverna, att göra egna problem för det visar ju att de har fått förståelse och att de har 

ett mattetänk. (Lärare 3). 

Ingen lärare pratade direkt om öppna matematikuppgifter eller motsvarande begrepp som kan 

tolkas likvärdigt. Samtliga lärare berörde dock flera komponenter som finns beskrivna inom 

såväl rika matematiska problem som öppna matematikuppgifter. Framförallt nämndes då 
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utrymme för flera lösningsstrategier samt inslag av diskussion som delar som definierade 

problem men som även sågs som vinster med problemlösningen. Men som nämnts tidigare 

pratade ingen av lärarna om att eleverna skapar egna problem i arbetet med problemlösning. 

Oftast så är det någon som vill komma fram och redovisa hur de har gjort på tavlan. Och det 

tycker jag också är ganska bra att de får den möjligheten. Vi vill att de ska kunna våga gå fram 

och redovisa. Och då pratar vi också om jaha är det så här har den här gruppen löst det, är ni 

nöjda med redovisningen? Nej, då är det kanske någon som säger att man skulle ha gjort det där 

och det där istället så att det blir lite diskussion kring det. Är det någon som har löst det på ett 

annat vis? Ja, vi har gjort det! Ja men kom fram och visa det med så man får lite olika. (Lärare 

2). 

 

Syn på matematisk problemlösning 

Här presenteras informanternas uppfattningar om vad problemlösning inom matematiken 

egentligen innefattar och hur man kan arbeta med det i sin undervisning. 

Lärarna var överens om att matematisk problemlösning lämpar sig bra att köra i smågrupper. 

Det kan tolkas som att lärarna ser problemlösning som en aktivitet där diskussioner och ett 

matematiskt språk är värdefulla inslag. Även forskning som presenteras av t.ex. Ahlström 

m.fl. (1996) pekar på betydelsen av det kritiska tänkandet tillsammans med andra som en 

central del inom matematiken och där problemlösning är ett utmärkt verktyg för det 

ändamålet. EPA-modellen, enskilt – par – alla, var något som nämndes av flera lärare som en 

utmärkt modell att tillämpa i problemlösning. Det tycks som att lärarna anser att varje elev 

måste få möjlighet att först enskilt arbeta med problemet på sitt sätt och inte enbart glida med 

i en grupp, för att ge ytterligare delaktighet och underlag till efterföljande diskussioner och 

granskningar av varandras lösningar.   

Jag gillar att köra matematisk problemlösning i grupp för jag vill att de ska diskutera med 

varandra (Lärare 1).  

För mig är problemlösning ganska mycket att man jobbar tillsammans faktiskt för jag tycker att 

ungarna lär sig otroligt mycket av varandra när de diskuterar. Jag brukar ofta köra EPA-

modellen; att de först får fundera enskilt och sen så jobbar de i par och sen så tar vi det allihop. 

(Lärare 2). 

Jag tycker ju att EPA är bra just när du får tänka själv och sätta dig in i problemet, för det krävs 

det en ansträngning utav dig först för annars kan man ju bara ge upp för här måste du ju ha tänkt. 

För du måste ju ha någonting att komma med när det sen blir med din kompis. Och där när du är 

med kompisen ja där hjälps man åt. Och sen med alla där får man ju höra lite, ja men så där 

gjorde han eller så där gjorde de. Man får lite mer. (Lärare 3).  

Jag brukar väldigt ofta köra EPA-modellen. För att då ger jag dem liksom chansen att fundera 

själva så att de kan sätta sig in i uppgiften. Och sen då två och två eller eventuellt tre om det är 

ojämnt antal i klassrummet. Och sen så avslutar vi med att vi kanske tittar på ett par utav 

lösningarna och diskuterar hur de gjorde och varför de gjorde si och så. (Lärare 4). 

Vissa glider ju med på ett bananskal om man kör med för mycket grupp. EPA kör jag mycket, 

enskilt, i par, alla. (Lärare 5). 

Likaså är lärarna överens om att problemlösningen bör genomsyra alla delar i matematiken. 

Även forskning presenterad av t.ex. Björkqvist (2001) och Lester (1996) menar att 

problemlösning är en central del av matematiken som systematiskt måste integreras över lång 

tid. 
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Jag tycker att problemlösning är ju, om vi ska prata matematik, det ingår ju i allt egentligen. Det 

handlar ju om att du har strategier eller du tänker på ett annat sätt och tittar på problemet från 

olika håll. Det är klart att det är hela matematiken men jag tycker även att problemlösning det är 

ett sätt att använda hjärnan på, tycker jag. Du kan applicera det i andra saker i världen, andra 

ämnen. Ja, så är det ju. Jag tänker att problemlösning ingår väl egentligen i grunden, det 

genomsyrar väl allt vi gör i matematiken egentligen. (Lärare 1). 

Jag tycker inte att matematisk problemlösning ska vara ett eget område, det ska vara naturligt i 

matematiken (Lärare 2). 

Av informanternas svar tolkades det ut att majoriteten tycks se på undervisning i 

problemlösning som att den bedrivs, eller bör bedrivas, för problemlösning, det vill säga att 

eleverna först behöver lära sig matematiken för att sedan kunna tillämpa den i en 

problemlösning och på så sätt kunna lösa de problem som de ställs inför såväl i matematiken 

som i livet.  

När man har lärt sig liksom basen, hur gör jag det här, alltså matematiska reglerna, när man kan 

det liksom då kan du använda dem som byggstenar till ditt problemlösande. Jag måste ju ha 

något verktyg att jobba med för att kunna använda problemlösning, för att om jag inte har 

verktygen så kommer jag ju inte kunna lösa min uppgift, det är ungefär som att jag ska spika 

men jag har ingen hammare. Jag fick spiken men jag fick inte resten liksom, då är jag ju illa ute. 

Så jag måste ju ha det som ett arbetsredskap, det är ju ett arbetsredskap. Jag känner att ska man 

göra problemlösning så ska man ju ha verktygslådan först. (Lärare 1). 

Det är klart att de måste ha vissa kunskaper innan, antingen som metod att den här metoden 

finns. […] Så ja, det underlättar, det är inte helt omöjligt, men det underlättar om de har lite 

förkunskap. Ja. Någonstans måste, tänker jag, att eleverna behöver ha några baskunskaper för att 

kunna använda dem sen till att lösa problem. (Lärare 3). 

Problemlösning är att man ska kunna använda det här, som man har lärt sig tidigare, för att 

kunna lösa problem. Att man använder den här, ja grunden för att lösa problemlösningar. Så om 

det inte är inom aktuellt område eller tidigare område som eleven är bekant med då blir det 

stopp, han kan inte hitta i sitt bibliotek hur man löser det. (Lärare 5).  

En lärare lämnade information som tolkades som en uppfattning att undervisningen i 

problemlösning kan bedrivas via problemlösning, det vill säga att eleverna lär sig att utveckla 

matematiska idéer och kan lära sig något nytt genom att lösa problem. 

Men jag använder, jag har kört några gånger så här; man startar med en problemlösning och så 

ska de självvärdera sig och så vidare. Men jag brukar ibland bara ta problemet då och slänga in, 

om man säger så, att det är ganska bra faktiskt som inspiration. […] Jag tycker det här tänket är 

ganska bra för du kan ju lösa problem på väldigt många olika sätt och, för grejen med det här är 

att man löser problemet igen i slutet av området när man har lärt sig metoder. Det roliga med 

ungar är ju att de glömmer väldigt fort vad man har gjort om man säger så, så att de har ju nästan 

glömt bort att de har gjort problemet i början. (Lärare 2). 

Ingen lärare pratade direkt om att undervisningen i problemlösning sker om problemlösning, 

det vill säga att eleverna ska lära sig att på ett korrekt sätt använda lämpliga regler och 

strategier vid problemlösning. Lärarna pratade om att eleverna behöver ha ”baskunskaper” 

och ”verktyg” men inget av det tolkas som att eleverna ska lära sig de rätta strategierna utan 

snarare att de behöver förkunskaper i matematik för att kunna arbeta med problemlösning. De 

uttalandena hamnade därför under kategorin undervisning för problemlösning. 

 



 

19 

 

Syn på visioner om idealisk problemlösningsundervisning 

Här presenteras informanternas uppfattningar om hur en idealisk undervisning i matematisk 

problemlösning kan se ut. För att kunna sätta visionerna i relation till verkligheten presenteras 

även de vinster och hinder med problemlösningen som lärarna identifierat.  

Jag skulle vilja göra ett prov, lägga fram ett problem, ett ganska enkelt problem och så skriver 

jag så här: jag vill att du gör så många lösningar som du kan på det här problemet. För att se hur 

tänker de. Har de bara en lösning eller finns det andra lösningar eller hur motiverar de sina svar. 

(Lärare 1). 

Problemlösning är ju så viktigt för resten av livet. Du kommer ju hela tiden att möta; hur ska jag 

attackera ett problem? Var är ingångspunkten, vad är det jag har att utgå från? Det är ju det vi lär 

dem också förutom matematik. En gång, en lektion i veckan så skulle jag vilja att det var helt 

naturligt att då har vi problemlösning. De vet vilka de ska jobba med. Att de sätter sig och jobbar 

med det. Löser olika problem som jag kanske lägger fram till dem eller jag har en viss arsenal 

med problem, de här kan ni välja mellan i gruppen. Ni ska lösa dem på så många sätt som 

möjligt och fundera på vad är det bra till, alltså så de ser helheten på det. (Lärare 1).  

Egentligen skulle man jobba nästan bara med det, alltså att, fast där inser jag ju ändå att alltså 

matte är ju tyvärr ett nöta in-ämne med vissa saker med metoder och sånt. Man måste sitta och 

trada lite grann och få det att fastna. Men det skulle vara, det optimala är ju att ungarna liksom i 

läxa gjorde de här nötningarna bara och sen att man kunde jobba mer praktiskt och med 

problemlösning när de kom hit. När de är tillsammans naturligt i skolan. (Lärare 2). 

Skulle jag få drömma fritt så jag skulle vilja testa att jobba på en tematisk skola där liksom man 

hade, ja man jobbar efter teman och där alla ämnen i stort sett var involverade hela tiden. För att 

jag har en känsla av att det skulle gynna elevernas känsla för sammanhanget. […] 

Problemlösningen kanske skulle kunna vara mer utökad då för att då kanske man skulle ha, ja, 

veckans tema. (Lärare 4). 

Att man skulle köra en sån här exit ticket varje gång och kunna så här avrunda lektionen, att det 

ska vara på rutin att det finns en problemlösning som vi tar sista kvarten och bara diskuterar 

kring. […] En vision jag skulle vilja ha det är ju att hitta ett bra material också som är 

nivåbaserat, lite vad de behöver träna på. Men sen så att den är, att den behåller det här roliga, att 

eleverna ska tycka att det är kul att räkna! (Lärare 5). 

I tabellen redovisas lärarnas uttrycka vinster och hinder med problemlösning. 

Vinster med problemlösning Hinder med problemlösning 

Att man får in så himla mycket i problemlösningen 

det hade jag typ inte fattat innan tror jag, det vart 

liksom en liten väckarklocka att det går att lära sig 

otroligt mycket. […] Mattelyftet fick upp ögonen där 

med, att du tjänar på att ha problemlösning måste jag 

säga så att det ska man bara lägga in! Hoppa 

någonting annat istället. (Lärare 2). 

 

Jag har ju min tid och den måste jag ju förhålla mig 

till och den måste ju räcka till allting som jag ska 

göra. Jag har ju en läroplan, jag ska göra alla de här 

sakerna som står i den. Tiden är begränsningen. 

(Lärare 1). 

Den tiden har, kanske jag har, men jag tar mig inte, 

alltså man får ju prioritera. Det är ju en del andra 

ämnen också att hålla igång. (Lärare 3). 

Det tar ju liksom tid att fixa i ordning problem och 

sånt och det är ju, egentligen så är det ju inte jättelång 

tid men eftersom man har flera ämnen så är det svårt 

för alla ämnen vill ha sitt. (Lärare 5). 

Problemlösning förmerar ju hjärnan, det är ju bra för 

hjärnan att tänka problem. […] Ju mer du lär dig, ju 

mer du använder din hjärna på olika sätt desto fler 

kopplingar får du ju. (Lärare 1). 

Det är svårt när vi har splittrade klasser, det är det 

faktiskt. Sen vilken typ av grupp jag jobbar med, 

faktiskt. (Lärare 1). 

Då när jag hade dem i helklass själv nästan hela tiden 
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Den är ett stöd många gånger för att lära sig 

matematik, för att lära sig se på saker och lösa 

problem (Lärare 1). 

Jag tycker att man lär sig genom problemlösning! På 

problemlösning behöver du ju tänka, själv klura ut 

vilka räknesätt eller hur ska jag göra nu och i flera 

steg. (Lärare 3). 

 

då tyckte jag att det var svårare att jobba med just 

problemlösning (Lärare 3). 

De grupperna jag har nu de har så himla svårt att ta 

instruktioner i grupp, där slår de av. Så de är inte med 

på det. Då går det så mycket tid till redovisning där 

de inte är med. (Lärare 3). 

De här behöver så mycket individuellt så att de blir 

inte hjälpta av att vara i grupp och lösa det i någon 

större utsträckning (Lärare 4).  

I och med att då någon annan förklarar (elev) så är 

det ju inte bara jag (lärare) som förklarar utan då hör 

de ju andras olika sätt att förklara saker och tänka sig 

fram till svar. (Lärare 4). 

Det är ju det som är så känsligt också för de vågar ju 

inte göra någonting. De vågar framförallt inte ha fel. 

(Lärare 1). 

Problemlösning är bra för alla, ja det tror jag. 

Framförallt för självkänslan för att känna ja men jag 

kan klara det här, fast på mitt sätt. (Lärare 1). 

Det är ju de som inte har grunden. De får inte, tycker 

jag, samma utbyte av problemlösningen som de som 

har och förstår hur man ska lösa. (Lärare 5). 

Vinster är att elever har mycket lättare att prata matte, 

alltså det matematiska språket har blivit bättre hos 

ungarna (Lärare 2). 

Den stora vinsten är framförallt att de får ju chans att 

prata matte. Just det här att få prata gör man mycket i 

problemlösningen. (Lärare 3). 

Matte, alltså kunskapskrav som jag tycker att folk 

missar det är just det här med att kunna diskutera, 

föra resonemang och sin egen åsikt och sen ställa 

frågor. Det är svårt att prata kring grundläggande 

rutinuppgifter men det är ju mycket lättare att föra 

diskussion kring en problemlösning. (Lärare 5). 

Alltså, svårigheten är ju egentligen att hitta problem 

som alla kan hänga med på (Lärare 2). 

Det saknas i läromedlen. Jag tycker inte att läromedel 

över huvud taget lägger så jättestor vikt vid 

problemlösning. (Lärare 3). 

 

 Jag känner mig lite själv. […] Det är nog väldigt 

sällan vi pratar just problemlösning utan då pratar vi 

mer ja men hur ska jag få dem att fatta decimaltal, 

t.ex. Nej, så mycket kollegialt kan jag inte påstå att 

det är, inte uppstyrt. (Lärare 3). 

Det kollegiala lärandet, det är inte bra alls tyvärr. På 

min arbetsplats är det i princip bara jag som är 

intresserad av matematik. […] På vårterminen hade 

jag en kollega, nu är han föräldraledig, men vi 

diskuterade jättemycket problemlösning och vi hade 

så här; varje onsdag så hade vi en stor 

problemlösning som vi verkligen tränade, att alla fick 

vara delaktiga och att alla fick tänka till och tycka till. 

Jag såg en vint i det absolut! Det var ju att man kunde 

hitta lite mer inspiration, lite mer motivation till att 

hitta lite trixiga uppgifter, försöka lite mer praktisk 

problemlösning. (Lärare 5). 

 

Det framkommer av tabellen ovan att lärarna ser stora vinster med problemlösning och att de 

önskar mer utrymme för arbete med det i såväl undervisningen som i det kollegiala lärandet. 

De hinder som de upplever står i vägen för detta är tidsbrist, ojämna elevgrupper samt brist på 

infallsvinklar och arbetsmaterial. 
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Sammanfattande analys 

Den bild som framträder av lärarnas utsagor visar att matematiska problem ska vara uppgifter 

som är öppna för flera olika lösningsstrategier och som möjliggör diskussioner. Den tydligaste 

vinsten som signalerades med problemlösningsarbetet är att eleverna därigenom får helt andra 

möjligheter att prata matematik och diskutera strategier och lösningar. Undervisningen kring 

problemlösning framstår som elevcentrerad och för att eleverna ska få ut något av den 

uttrycker lärarna att det är betydelsefullt att eleverna har vissa baskunskaper samt att de får 

möjlighet att arbeta genom EPA-modellen, enskilt – par – alla.   

Den teoretiska ansatsen att kategorisera undervisningen efter om den bedrivs för, om eller via 

problemlösning uppvisade egentligen inga tydliga kopplingar mot lärarnas utsagor. Det 

tolkades som att majoriteten av lärarna tycks ansluta sig till undervisning för problemlösning 

men det enbart baserat på att de i sina svar förespråkar baskunskaper i matematik som 

nödvändiga för att kunna lösa problem. Inte heller lärarnas uttryckta ideal om hur en god 

problemlösningsundervisning bör bedrivas går att tydligt placera i någon av ovanstående 

kategorier. De visioner som uttrycktes visar snarare på att problemlösning borde få en utökad 

plats i såväl det didaktiska planeringsarbetet som i matematikundervisningen eftersom lärarna 

har insett att den kan vara användbar för så mycket inom matematiken men även i livet 

utanför klassrummet. Problemlösning förmerar hjärnan, stärker förståelsen och självkänslan 

och bör därför genomsyra hela matematiken, men att det skulle vara särskilt viktigt att 

undervisningen bör vara utformad enligt ett speciellt sätt för att nå visionerna framkommer 

inte av resultaten. De tydligaste hindren som presenteras är istället tidsbrist, ojämna 

elevgrupper samt otillräckligt arbetsmaterial.  
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Diskussion 
Här diskuteras studiens resultat och sätts i relation till den tidigare presenterade forskningen. 

Såväl slutsatser som framgångar och brister sammanfattas. I avslutande reflektioner 

presenteras vilka frågor som väckts under arbetes gång och ett par förslag på fortsatta studier 

lämnas. Slutligen redovisas en kritisk granskning av studien som helhet. 

 

Resultatdiskussion  

Inledningsvis ställdes frågan om det kan vara så att verksamma lärare trots problemlösningens 

komplexitet uppfattar och uppvisar en samsyn kring hur en god undervisning i 

problemlösning bör bedrivas. Denna studie visar att det till stor del kan tolkas så. Deltagande 

lärare är t.ex. överens om att ett matematiskt problem ska innehålla flera lösningsalternativ 

som ska gå att diskutera kring. I detta är också jag beredd att hålla med och även forskare som 

t.ex. Hagland m.fl. (2005) och Boaler (2017) men även Skolverket (2018) belyser dessa 

komponenter som särskilt viktiga inslag. Vidare anser lärarna överlag att eleverna behöver 

baskunskaper, en verktygslåda att plocka ur, för att kunna lösa problem och att det förloras så 

mycket tid på att försöka få eleverna att själva ta sig an uppgifter där det saknas någon 

igenkänningsfaktor. Detta tolkades som att flera lärare anslöt sig till synsättet att 

undervisningen sker för problemlösning snarare än om eller via. Denna studies resultat visar 

dock att det kan vara svårt att kategorisera undervisning efter dessa synsätt och personligen 

tycker jag att de tre uppfattningarna om undervisningen går hand i hand. Jag upplever att de 

snarare utgör olika aspekter av problemlösningsundervisning än olika typer. Jag håller med 

lärarna om att eleverna behöver ha vissa baskunskaper för att ta sig an problem på ett 

meningsfullt sätt, t.ex. för att skapa entusiasm eller förståelse, något som även Lester och 

Lambdin (2007) förespråkar, men var går då gränsen för att baskunskaper övergår i metoder 

eller att undervisning för övergår i undervisning om?  Vad är det egentligen som får rymmas i 

den där ”verktygslådan” som en lärare pratade om? Eller om man vänder på det hela; hur lite 

ska eleverna tillåtas ha med sig för att undervisningen ska sägas ske via problemlösning? Det 

tycks inte vara så att det finns särskilda skäl till att argumentera för att något av synsätten 

skulle vara bättre än de andra. Även om Schwartz & Bransford (1998) presenterar att det som 

genererar bäst elevresultat är om eleverna får metoder introducerade för sig först efter att de 

själva har utforskat problemet så vill jag ändå mena att någon form av baskunskap eller 

angripande metod borde finnas hos eleverna redan initialt, matematik kan ju inte vara helt 

obekant för dem. Jag tolkar in att det är vad studiens lärare uttrycker när de pratar om att det 

behövs ett bibliotek att söka i för annars tar det stopp och då finns det en risk att elevernas 

självkänsla minskar. Boaler (2017) säger också att om elever inte tror att de kan lösa problem 

så bibehålls den negativa inställningen till matematik hela livet. Möjligen hade studiens 

resultat blivit annorlunda om lärarna fått de tre olika synsätten på undervisning presenterade 

för sig och utifrån det fått möjlighet att fundera på vilket de själva ansluter sig till och varför. 

Jag har under arbetets gång insett att det finns flera olika sätt att se på problemlösning som 

alla verkar värdefulla på sitt sätt t.ex. problemlösning som aktivitet för att hantera 

matematiska begrepp och strategier, som kompetens för att visa på kunskap, som metod för att 

uppmuntra entusiasm eller som ideologi och redskap i demokratiska processer. Resultatet av 

lärarnas utsagor visar att de främst uppfattar problemlösning i undervisningen som en aktivitet 

efter begrepps- och färdighetsträning men även att den är ett bra verktyg för att mäta 
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elevernas kunskaper och kompetens. Även detta kan tolkas som att lärarna överlag ser på 

undervisningen som att den sker för problemlösning.  

Studien uppvisar, som nämnts ovan, en viss samsyn hos lärarna i det didaktiska arbetet med 

problemlösning men vad kan orsaken till det vara? Några informanter nämnde att de genom 

Skolverkets satsning Matematiklyftet fått upp ögonen för vad arbetet med problemlösning 

egentligen kan innefatta och leda till. Ingen lärare nämnde något om huruvida kursplanerna i 

matematik var tydliga med avseende på problemlösningens innehåll och arbetssätt men 

begrepp som samtala och strategier nämns däri (Skolverket, 2018) och kanske är det ett svar 

på varför lärarna tycks samstämmiga när de pratar om att problemlösning ska innefatta 

diskussioner och flera olika lösningsstrategier. De utgår helt enkelt från kursplanernas 

innehåll, vilket inte är särskilt förvånande med tanke på att det är de styrdokument som lärare 

måste förhålla sig till. Om man tittar på vilka framgångsfaktorer som lyfts av forskare som 

t.ex. Boaler (2017) och Taflin (2007) i problemlösningsarbetet så anser jag att kursplanerna 

kan bli ännu mer tydliga och fylliga med avseende på problemlösning. Det skulle kunna 

nämnas tydligare däri de begrepp som forskning lyfter fram t.ex. att formulera problem 

(Hagland m.fl., 2005; Skott m.fl., 2009) och inte att formulera frågeställningar eller modeller 

som det framförallt står i dagens kursplaner (Skolverket, 2018). Endast i ämnets syfte 

återfinns att formulera problem men det saknas i såväl centralt innehåll som kunskapskrav. 

Jag anser att det kunde ha varit ännu tydligare om man använt begreppet problem i stället för 

frågeställningar, framförallt i kunskapskraven. Hersh (1997) nämner t.ex. att matematik 

handlar om att lösa problem och sedan formulera nya och att det är något som tydligt måste 

återspeglas i skolans undervisning. En annan samstämmighet som uppvisas i resultaten är att 

flera lärare anser att EPA-modellen, enskilt – par – alla, är ett utmärkt verktyg att använda i 

just problemlösningssammanhang för att nå de ovan nämnda komponenterna diskussion och 

mångfaldiga lösningsstrategier. Denna modells existens tycks bidra till en samsyn och det 

förklaras nog bra med att modellen nämns i bland annat Skolverkets kompetensutveckling 

Matematiklyftet (Skolverket, 2013 a) där flera av studiens lärare också har deltagit. 

Trots en ganska tydlig samstämmighet lärarna emellan verkar arbetet med problemlösning ha 

en del övrigt att önska. Det märks inte minst om man sätter lärarnas svar i relation till den 

forskning som presenteras här och som förespråkar problemlösning. Det handlar främst om 

elevers möjlighet att få utarbeta egna problem som t.ex. Taflin (2007) pekar på som i en viktig 

komponent inrymd i vad hon benämner som rika matematiska problem. Men i de uttryckta 

visionerna om ett idealiskt arbete kring problemlösning framkom i alla fall några 

utvecklingspotentialer som lärarna själva såg. Det handlade främst om att utöka den tid som 

avsätts till problemlösning men även om en ökad tillgång till värdefulla problemuppgifter. I 

det sistnämnda påpekades även där att tiden var ett hinder för att i någon större utsträckning 

kunna skapa egna sådana uppgifter. Detta med tidsbrist uttrycktes av lärarna på lite olika sätt 

men tolkades ändå som en begränsande faktor och hinder i arbetet med problemlösning. Jag 

upplever att tidsbrist är något som kan appliceras på mycket av det arbete som sker inom 

skolan och att det inte är specifikt för just problemlösning, men jag tror att om man ser 

problemlösning som ett verktyg för att nå matematisk förståelse, precis som Lester och 

Lambdin (2007) gör, så kan man vinna mycket tid enbart genom det synsättet. För att komma 

dit krävs dock ett tydligt uttryckt behov. Skolinspektionen (2016) anser i ovan nämnda 

kvalitetsgranskning att det är huvudmannens skyldighet att undersöka varför lärare upplever 

tidsbrist och utifrån det se över förutsättningarna som ges inom skolan. Men om de styrande 

organen inom skolan inte fått detta till sig som ett specifikt behov är det svårt att starta ett 
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eventuellt förändringsarbete. Likaså kan det vara med tillgången till värdefulla uppgifter. 

Matematikprofessor Jo Boaler (2017) anser att lärare inte kan sitta och vänta på att 

läromedlen ska leverera vad hon tycker är rätt material utan att de istället själva kan skapa 

värdefulla problem genom att öppna upp redan befintliga uppgifter. Det är säkert också 

möjligt att med ganska små medel göra men även här kan ett identifierat och tydligt signalerat 

behov utgöra en hjälp för lärarna i deras didaktiska arbete. Om vinsterna med denna typ av 

uppgifter tydligt påpekas i t.ex. lärarutbildningen så att det blir en allmän uppfattning att 

elever utvecklas mycket mer genom dessa jämfört med andra mer rutinmässiga uppgifter så 

kommer mer användbart material att värdesättas och tas fram. Det är ju som bekant 

efterfrågan som styr utbudet. 

Ingen av lärarna påpekade att de saknade eller efterfrågade mer behörighet och 

kompetensutveckling inom ämnet utan upplevdes som ganska trygga med vad de ansåg att 

problemlösning innebär och ska leda till. Även Skolinspektionen (2016) konstaterar i sina 

kvalitetsgranskningar att det inte saknas utbildning eller fortbildning inom problemlösning i 

matematik eftersom flertalet av de granskade lärarna där deltagit i Skolverkets satsning 

Matematiklyftet. Lärarna i denna studie tycker över lag att de fått ganska lite med sig om 

problemlösning från sina lärarutbildningar men att de via fortbildning fått upp ögonen för 

problemlösningens innebörd och funktion. Majoriteten av studiens lärare gick sin utbildning 

för mer än 15 år sedan och förhoppningsvis har problemlösning inom lärarutbildningen fått 

större utrymme i dag för att kunna svara mot Skolverkets propåer om ämnet. Men 

Skolinspektionen (2016) menar att det är inom det fortsatta arbetet som brister har 

identifierats. Här nämns det kollegiala lärandet som en betydelsefull faktor. Det finns studier 

som pekar på att en viktig framgångsfaktor för lärare i deras arbete med problemlösning är 

kollegial uppmuntran och stöd framför tillgång till utbildning i ämnet (Lester & Lambdin, 

2007). Det är viktigt att man får möjlighet till regelbundna och verklighetsknutna 

konversationer snarare än abstrakta kursmoment i en utbildning. Ett par av studiens lärare 

uttryckte också att avsaknaden av eller brist på det kollegiala lärandet var ett stort hinder i det 

didaktiska arbetet med problemlösning. Det tycks följaktligen fortfarande vara så, några år 

efter Skolinspektionens granskning (2016), att lärare saknar de rätta förutsättningarna för ett 

betydelsefullt kollegialt lärande. Här finns alltså alltjämt ett potentiellt utvecklingsområde. 

Ingen av studiens lärare utryckte dock i sina visioner att det kollegiala lärandet borde ges 

större utrymme och kanske är det just avsaknaden av ett identifierat och direkt uttryckt behov 

som gör att det kollegiala lärandet inte nyttjas och utvecklas som ett viktigt pedagogiskt 

verktyg i den utsträckning som det borde, det är åtminstone vad resultaten här kan utvisa. 

Ytterligare studier inom det området vore intressant att utveckla och ta del av.  

Denna studie visar att problemlösning i matematik har varit och fortfarande är ett komplext 

område med flera frågor men även med en rad möjligheter. Ser man till vad den forskning 

som framförs här förespråkar i ämnet och vilka vinster som där men även hos de intervjuade 

lärarna lyfts fram med problemlösning så tycker jag att lärare behöver erbjudas att få ännu 

mer ögonöppnare inom området. Utan att egentligen veta vad lärarutbildningen i matematik 

idag redan erbjuder så vågar jag mig på att påstå att problemlösning behöver tillåtas ta ännu 

mer utrymme och ges ytterligare tyngd och kanske även betraktas ur fler aspekter. Om man 

som Björkqvist (2001) ser på problemlösning som matematikens kärna så kan man ur det 

perspektivet lätt vinna tid åt problemlösningen och komma ifrån den känsla som flera av 

studiens lärare förmedlade; att tiden inte räcker till. En lärare menade att när hon insett att 

man kan tjäna så mycket på att arbeta genom problemlösning så får man hoppa över något 
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annat inom matematiken istället, om man inte tycker att tiden räcker till. Jag menar att om 

man lyckas implementera problemlösningen systematiskt i hela matematiken så behöver man 

inte hoppa över något annat utan genom just problemlösning kan man då få helheten. Samma 

lärare såg även en vision framför sig där eleverna gör mycket färdighetsträning i läxa och i 

princip enbart ägnar sig åt problemlösning i skolan, där det finns mycket större möjligheter att 

utvecklas tillsammans med andra. Lite av det hon uttrycker i det menar jag kan vara värdefullt 

att belysa ytterligare i utbildningar och kompetensutvecklingar. Kanske kommer studiens 

inledande elevcitat vara applicerbart på framtidens elever men då med en helt annan klang 

och innebörd; matematik är bara problem(lösning) för mig! 

 

Avslutande reflektioner 

Avslutningsvis väcks hos mig främst två frågor utifrån denna studie. Den första handlar om 

hur det kollegiala lärandet riktat mot matematisk problemlösning kan utnyttjas bättre och 

utvecklas mer. Både Skolinspektionen (2016) och lärarna i studien pekar på brister här 

samtidigt som forskningen visar att det kan vara en av de mest betydande 

framgångsfaktorerna för lärarna i det didaktiska arbetet med problemlösning (Lester & 

Lambdin, 2007). Den andra frågan handlar om viket klassrumsklimat och vilken lärandemiljö 

som råder vid arbete med problemlösning. En lärare uttryckte att eleverna var rädda för att 

visa sina fel och att det hämmade deras arbetsinsats, trots att hon försökte skapa ett tillåtande 

klimat. Hon upplevde viss frustration kring detta eftersom hon ansåg att problemlösning är så 

värdefullt att ägna sig åt då det kan stärka självkänslan hos eleverna, t.ex. när de inser att det 

går att lösa problem på olika, individuella sätt. Den forskning som belyses i denna studie 

kring detta visar att lärarens signalerande inställning till ämnet är oerhört viktigt för elevernas 

fortsatta engagemang och självkänsla och i slutändan förståelse och lärande (Pettersson, 

2011). Men det är förmodligen lättare sagt än gjort. Jag vill åtminstone tro att det är varje 

lärares ambition att ha en optimal lärandemiljö, men trots det ser verkligheten annorlunda ut 

och vad kan det bero på? Förmodligen inte enbart lärarens inställning. Intressant i 

sammanhanget är Jo Boalers (2017) presentation om hur lärandemiljön i Kina utmärker sig 

genom att lärarna där väljer att lägga mest fokus på elevernas misstag i 

problemlösningsprocessen. Rätt inställning till misstagens existens kan i slutändan öka 

hjärnans kapacitet enligt forskning som Boaler presenterar. Om det är en avgörande faktor till 

att den utbildade befolkningen i landet anses inneha höga matematikkunskaper må vara osagt 

men det skulle vara intressant att inrikta en lärandemiljö-studie på att undersöka hur lärare i 

Sverige bemöter elevers misstag i problemlösningsprocessen. 

I en kritisk granskning av studien upptäcktes att det var svårt att dra några betydande eller 

generella slutsatser utifrån frågeställningarna. Det beror delvis på att studien endast omfattar 

en handfull informanters synpunkter. För att ha erhållit mer utmanande svar kunde någon 

form av förstudie gjorts. Det kunde t.ex. inneburit att matematiklärare på den egna skolan 

tillfrågats om problemlösning och erbjudits att lämna tips på infallsvinklar till studien. Ett 

sådant förarbete kunde kanske ha genererat ytterligare avsmalnande eller tydliga 

frågeställningar. En provintervju kunde ha genomförts initialt eftersom jag då inte hade några 

tidigare erfarenheter av intervjuer av denna karaktär. Det hade kunnat öka mina chanser att 

upptäcka och ställa ”de rätta” följdfrågorna och därmed få ut ytterligare relevant information.   



 

26 

 

Referenser 
Ahlström, R., Bergius, B., Emanuelsson, G., Emanuelsson, L., Holmquist, M., Rystedt, E., & Wallby, K. 

(1996). Matematik - Ett kommunikationsämne. Göteborg: Nämnaren, Göteborgs Universitet. 

Björkqvist, O. (2001). Matematisk problemlösning. I B. Grevholm, Matematikdidaktik: Ett nordiskt 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Boaler, J. (2017). Matematik med dynamiskt mindset: Hur du frigör dina elevers potential. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Dahl, J. (2014). The problem-solving citizen. Malmö: Lärande och samhälle, Malmö högskola. 

Grevholm, B., Björklund, C., Häggström, J., Kjellström, K., Löfwall, S., Norén, E., Olofsson, G., Persson, 

E., Persson, P.-E., Riesbeck, E., Taflin, E., & Persson, L.-E. (2012). Lära och undervisa 

matematik: Från förskoleklass till åk 6. Stockholm: Norstedts. 

Hagland, K., Hedrén, R., & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem inspiration till variation. 

Stockholm: Liber. 

Hersh, R. (1997). What is mathematics, really? New York: Oxford University Press. 

Johansson, B., & Svedner, P. O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Lester, F. K. (1983). Trends and issues in mathematical problem-solving research. Acquisition of 

mathematics concepts and processes, 229–261. 

Lester, F. K. (1996). Problemlösningens natur. I R. Ahlström, B. Bergius, G. Emanuelsson, L. 

Emanuelsson, M. Holmquist, E. Rystedt, & K. Wallby, Matematik - Ett kommunikationsämne (s. 

85–91). Göteborg: Nämnaren, Göteborgs Universitet. 

Lester, F. K., & Lambdin, D. V. (2007). Undervisa genom problemlösning. I Lära och undervisa i 

matematik; internationella perspektiv (s. 95–108). Göteborg: NCM, Göteborgs universitet. 

Mouwitz, L. (2007). Vad är problemlösning? Nämnaren, 1, 61–61. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 



 

27 

 

Pettersson, E. (2011). Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor. Växjö: Linnaeus 

University Press. 

Schwartz, D. L., & Bransford, J. D. (1998). A time for telling. Cognition and Instruction, 16(4), 475–522. 

Skolinspektionen. (2009). Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet. 

Hämtad 2019-09-29 från https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-matematik-i-

grundskolan/  

Skolinspektionen. (2016). Senare matematik i gymnasieskolan (matematik 3c). Hämtad 2019-09-21 från 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/senare-matematik-i-gymnasie-

skolan-matematik-3c/  

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket. (2013 a). Undervisa i matematik genom problemlösning. Hämtad 2019-09-21 från 

http://matematiklyftet.skolverket.se  

Skolverket. (2013 b). Att utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Hämtad 2019-09-21 från 

http://matematiklyftet.skolverket.se  

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2017. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2018. 

Stockholm: Skolverket. 

Skott, J., Hansen, H. C., Jess, K., & Schou, J. (2009). Matematik för lärare. Bd 1. Malmö: Gleerup. 

Taflin, E. (2007). Matematikproblem i skolan: För att skapa tillfällen till lärande. Umeå: Department of 

Mathematics and Mathematical Statistics, Umeå University. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://matematiklyftet.skolverket.se/
http://matematiklyftet.skolverket.se/


 

28 

 

Wyndhamn, J., Riesbeck, E., & Schoultz, J. (2000). Problemlösning som metafor och praktik: Studier av 

styrdokument och klassrumsverksamhet i matematik- och teknikundervisningen. Linköping: 

Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet. 

  



 

29 

 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

Information om undersökning/examensarbete ”Lärares syn på matematisk 

problemlösning” 

 

Hej! 

Jag heter Student Namn och arbetar som lärare i matematik på Introduktionsprogrammen i 

XXX samtidigt som jag studerar Vidareutbildning av lärare (VAL-utbildningen) på Karlstad 

universitet. 

I mitt nyss påbörjade examensarbete om matematisk problemlösning har jag för avsikt att 

undersöka hur verksamma lärare inom grundskolans senare år uppfattar och undervisar om 

problemlösning i matematik (se bifogade intervjufrågor).  

Därför undrar jag om du kan tänka dig att intervjuas om hur du ser på och arbetar med 

problemlösning i din undervisning. Du medverkar självfallet helt anonymt och kan när som 

helst avbryta ditt deltagande som sker enligt bifogad samtyckesblankett. 

Om du ger ditt samtycke till att medverka är det önskvärt om intervjuerna kan spelas in. Alla 

personuppgifter och inspelningar raderas efter att studien slutförts och du kommer inte att 

kunna identifieras i den uppsats som är examensarbetets slutprodukt. Examensarbetet kommer 

att finnas tillgängligt som fulltext via diva-portal.org. 

Karlstad universitet är personuppgiftsansvarig och enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta 

del av samtliga om dig hanterade uppgifter. Du har rätt att begära radering, begränsning eller 

att invända mot behandlingen av dina uppgifter och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstad universitet är 

dpo@kau.se.  

Intervjuerna kommer att äga rum under oktober-november 2019 och uppskattad tid är max 60 

minuter per samtal. Jag anpassar tid och plats efter dina önskemål och hoppas att du vill delta 

i min studie. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare: 

Student: 

Namn  e-post  

 

Handledare:  

Namn  e-post 

 

Vänliga hälsningar, Student Namn 

http://www.diva-portal.org/
mailto:dpo@kau.se
mailto:elin.paakkonen@hotmail.com
mailto:elin.paakkonen@hotmail.com
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Bilaga 2  

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien ”Lärares syn på matematisk problemlösning” 

 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

 

 

……………………………………………… 

Underskrift 

 

……………………………………………… ………………………………………… 

Namnförtydligande  Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Student: 

Namn  e-post 

 

Handledare:  

Namn  e-post  

mailto:stefan.jerkeby@kau.se
mailto:stefan.jerkeby@kau.se
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Intervjufrågor till studien ”Lärares syn på matematisk problemlösning”  

 

Initialt önskar jag svar på några frågor om din bakgrund som lärare: 

 Hur länge har du arbetat som verksam lärare i matematik? 

 Vad har du i din egen lärarutbildning fått för undervisning om matematisk 

problemlösning?  

 Har du erbjudits kompetensutveckling inom området matematisk problemlösning? Har 

du i så fall deltagit i den? 

 

Studiens övergripande frågeställningar som du innan intervjuträffen gärna får fundera lite mer 

kring lyder: 

1. Vad betyder matematisk problemlösning för dig i din yrkesroll? 

2. Beskriv hur du ser på din egen undervisning om matematisk problemlösning. 

3. Hur ser din vision om en idealisk undervisning i matematisk problemlösning ut? 

 

Kring ovan tre frågeställningar kommer vi samtala och utifrån dina svar kommer jag ställa 

följdfrågor till varje frågeställning. Exempel på följdfrågor kan vara: 

 

1. Vad betyder matematisk problemlösning för dig i din yrkesroll? 

 Hur tycker du att man kan definiera vad ett matematiskt problem är? 

 Vad innebär det för dig att elever löser matematiska problem? 

 

2. Beskriv hur du ser på din egen undervisning om matematisk problemlösning.  

 Vad utgår du från när du planerar undervisningen? Material? Kollegialt lärande? 

 Vad finner du för stöd till din egen undervisning i läro- och kursplaner? Annat?  

 Hur presenterar du arbetet med problemlösning för eleverna?  

 Hur arbetar dina elever med problemlösning? Enskilt, i par, i grupp, som läxor, 

som arbeten, fristående lektioner eller integrerat i övrig matematikundervisning?  

 Hur ser din roll som lärare ut i elevernas arbete med problemlösning? 

 Vad ser du för för- och nackdelar/svårigheter med undervisning i matematisk 

problemlösning? För dig och för eleverna? 
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 Vilka förutsättningar har du att bedriva undervisning om problemlösning? 

 Hur stor del ägnar du åt matematisk problemlösning i din yrkesroll? 

 

3. Hur ser din vision om en idealisk undervisning i matematisk problemlösning ut? 

 Tycker du att det finns någon idealisk metod för att undervisa om matematisk 

problemlösning? 

 Finner du tillräckligt med stöd för din undervisning i läro- och kursplaner eller 

annat? 

 Tycker du att det saknas några förutsättningar för att bedriva en idealisk 

undervisning kring problemlösning, vad i så fall? 

 Vart tycker du att arbetet med matematisk problemlösning ska leda? 

 Hur stor del tycker du att problemlösning ska utgöra inom matematiken? 

 Hur skulle du vilja att det fungerar med matematisk problemlösning i skolan idag? 

 


