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Sammanfattning 

Matematisk problemlösning har en central roll i våra styrdokument. Det har funnits med som 

huvudmoment sedan Lgr 80. Trots att det nu har gått 30 år sedan det skrevs in som ett 

huvudmoment ser undervisningen väldigt olika ut i olika klassrum. En tänkbar anledning 

skulle kunna vara en osäkerhet hos lärare om vad problemlösning innebär. Den här rapporten 

strävar mot att söka efter definitioner av problemlösning. För att belysa det utrymme kraven 

på att eleverna ska få en god undervisning i problemlösning upptar, finns det med en 

genomgång av styrdokumenten upp i bakgrundskapitlet. Därefter följer ett kapitel med 

definitioner av problemlösning ur litteratur. Slutligen redovisas fyra djupintervjuer, som gjorts 

med lärare ute på fältet, där de fått redogöra för hur de definierar problemlösning.  

 

Undersökningen visar att de olikheter som finns i problemlösningsundervisningen inte enbart 

borde ha sin grund i hur man definierar problemlösningsbegreppet. Tre av fyra intervjuade 

lärarna definierade problemlösning på ungefär som samma sätt som de definitioner som 

återfanns i litteraturen. Man kan säga att problemlösning definieras som att eleven arbetar 

med att finna en eller flera lösningar på en uppgift inom ett, för eleven ett tidigare okänt, 

problemområde.  

 

Nyckelord: Problemlösning, matematik, definitioner, undervisning, styrdokument. 
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Abstract 

Mathematical problem solving has a central role in the curriculum controlling our school 

system. It’s been considered as an important part of education since Lgr 80. Even if 30 years 

have passed since problem solving was given its own caption, the teaching varies in different 

classrooms. One of the reasons could be that teachers are uncertain of what problem solving 

means. To enlighten how substantial problem solving is considered to be in our teaching plans 

there is a resume of our school controlling documents in the background chapter.  It’s 

followed by a chapter of definitions of problem solving that can be found in literature. Finally 

there’s a chapter where four teachers give there definition of mathematical problem solving.  

 

The analysis shows that the differences in methodology in problem solving can not entirely 

depend on how problem solving is defined. Three of the interviewed teachers had about the 

same definition as could be found in literature. A short description of the definition is; when a 

student is working to find one or several solutions to a task that for the student contains an 

unknown problem area. 

 

Keywords: Problem solving, mathematics, definitions, teaching, curriculum. 
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1 Inledning 

Bakgrundskapitlet beskriver hur intresset för att söka efter definitioner av matematisk 

problemlösning växt fram. Därefter beskrivs syfte, problemformulering och metod.  I 

anslutning till bakgrunden ges en kort genomgång av vilken roll problemlösning har haft i 

skolans styrdokument.  

 

1.1 Bakgrund  

I de styrdokument som reglerar den svenska skolan kan man på flera ställen läsa sig till att det 

är eftersträvansvärt att låta barn och ungdomar få möjlighet att utvecklas till goda 

problemlösare. Men även om orden ”problem” och ”problemlösning” är frekvent 

återkommande är tolkningen för den enskilde läraren tämligen fri.  

 

I kursplaner och betygskriterier för matematik 2000 (2002) kan man under rubriken Ämnets 

karaktär och uppbyggnad läsa ”Problemlösning har alltid haft en central plats i 

matematikämnet” (s 27). 

Ovanstående citat väckte nyfikenhet. Om det alltid haft en central roll, då borde det vara ett 

område som är lättdefinierat? Är det en slags tyst kunskap som följt läraryrket under lång tid? 

 

Vidare behandlar drygt hälften av texten under nämnda rubrik problem och problemlösning. 

Detta gör att det känns relevant att ställa sig frågan; vad innebär egentligen problemlösning?   

I styrdokumenten trycker man på att elever ska utbildas till goda problemlösare, men vad 

innebär det? Hur speglar det sig ute i verksamheten att något som har så stor plats i 

styrdokumenten är så svårdefinierat? Eller är det inte svårt? Kan det vara så att 

matematiklärares definition av matematisk problemlösning är enhetlig och tydlig?  

 

Vid närmare studier av kursplanen i matematik finner man på flera ställen grund för att 

undervisning i eller undervisning genom problemlösning ska ingå i elevens utbildning i 

matematikämnet.  

Under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen kan följande citat läsas:  

 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt sökande efter förståelse, nya insikter och 

lösningar på olika problem. (Kursplaner och betygskriterier 2000, 2002, s 26) 
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Under rubriken Mål att sträva mot hittar man stöd för att problemlösning ska ingå i elevens 

utbildning:  

 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att 

formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera 

lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen, (Kursplaner och betygskriterier 

2000, 2002, s 26) 

 

Även i betygskriterierna under Bedömning i ämnet matematik återfinns flera delar som 

beskriver krav på kunskap i problemlösning för de olika betygsstegen. För att elever ska 

garanteras en likvärdig bedömning över hela landet är det viktigt att definitionen av momentet 

problemlösning tydliggörs med hjälp av styrdokument eller vägledande kommentarmaterial. 

Läraren behöver känna sig trygg i sin definition av matematisk problemlösning.  

 

Vidare uppmärksammas elevens förmåga att självständigt och kritiskt ta ställning till matematiskt 

grundade beskrivningar och lösningar på problem som förekommer i olika sammanhang i skola 

och samhälle. (Kursplaner och betygskriterier 2000 (2002), s 29) 

  

Ovanstående text kan tolkas som att eleven måste ha genomfört, och bedömts klara av, enkla 

problemlösningsuppgifter för att kunna nå betyget godkänd. Det förutsätter då följaktligen att 

eleven fått möjlighet till at ta del av undervisning i problemlösning.  

 

Vidare återkommer kraven på godkända resultat i problemlösning under Kriterier för betyget 

Väl godkänt: 

 

Eleven använder matematiska begrepp och metoder för att formulera och lösa problem. 

Eleven gör matematiska tolkningar av vardagliga händelser eller situationer samt genomför och 

redovisar med logiska resonemang sitt arbete såväl muntligt som skriftligt. 

Eleven visar säkerhet i sitt problemlösningsarbete och använder olika metoder och 

tillvägagångssätt. (Kursplaner och betygskriterier 2000 (2002), s 29) 

 

Detta gäller även för det högsta betyget; Kriterier för betyget Mycket väl godkänt: 

 

Eleven formulerar och löser olika typer av problem samt jämför och värderar olika metoders för- 

och nackdelar.  
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Eleven visar säkerhet i sina beräkningar och sitt problemlösningsarbete samt väljer och anpassar 

räknemetoder och hjälpmedel till den aktuella problemsituationen. 

Eleven utvecklar problemställningar och använder generella strategier vid uppgifternas planering 

och genomförande samt analyserar och redovisar strukturerat med korrekt matematiskt språk. 

Eleven tar del av andras argument och framför utifrån dessa egna matematiskt grundade idéer. 

(Kursplaner och betygskriterier 2000 (2002), s 29) 

 

För att nå de högre betygen i matematik krävs, med andra ord, att eleven visar goda kunskaper 

i problemlösning. Följaktligen bör läraren vara väl insatt i vad som förväntas ingå i elevens 

utbildning inom problemlösningsområdet. Eleven ska kunna läsa sin gymnasieutbildning på 

vilken ort som helst i vårt land och då förvänta sig att den har fått en likvärdig utbildning som 

sina kurskamrater. För att detta ska vara möjligt är det av stor vikt att lärare över hela landet 

definierar de ingående momenten i matematikutbildningen på likvärdiga vis.  

 

Kursplanen säger att eleven bland annat ska tränas i att skapa och tolka egna matematiska 

modeller, tolka andras matematiska modeller samt värdera tillförlitligheten av olika 

matematiska modeller och beräkningar, både sina egna och andras. Om detta ska kunna bli 

verklighet krävs att läraren är trygg i sin definition av vad problemlösning innebär, så eleven 

kan presenteras relevanta uppgifter där problemlösningsförmågan tränas. 

  

Problemlösning har haft en central roll som huvudmoment ända sedan Lgr 80 infördes. Det 

innebär att problemlösning har varit ett huvudmoment i elevens utbildning under 30 år. 

Erfarna lärare ute på fältet borde således vara trygga i sin definition av 

problemlösningsområdet. Efter att ha ingått som huvudmoment under lång tid borde också 

definitionen av området vara tämligen likartad hos olika lärare. Kommer det att speglas i 

undersökningen?  

 

Intresset för hur lärare ute i verksamheten definierar matematisk problemlösning väcktes 

under en kurs jag läste om matematisk problemlösning. Kursen lästes både av studerande på 

olika lärarutbildningar och erfarna lärare som fortbildning. Det var intressant att ta del av de 

erfarna lärarnas diskussioner om upplägget av problemlösningsundervisningen. Den verkade 

se mycket olika ut i olika lärares klassrum. Det fick mig att fundera på om en av orsakerna till 

detta kunde vara just att man tolkar begreppet problemlösning på olika vis. Jag vill se om det 

går att hitta en enhetlig definition genom att undersöka hur erfarna lärare sätter ord på sin 

definition. 
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1.2 Problemformulering/frågeställning   

1. Hur definierar erfarna lärare matematisk problemlösning?  

2. Hur definieras problemlösning i litteraturen? 

3. Kan man utläsa likheter/skillnader? 

 

Målet är att studien ska ge en provkarta över hur erfarna lärare definierar området matematisk 

problemlösning. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att ta reda på hur lärare och litteratur definierar matematisk problemlösning. 

Tyngdpunkten ligger på årskurserna 7 – 9. Undersökningen strävar mot att låta erfarna lärare 

sätta ord på sin definition av matematisk problemlösning samt att söka definitioner i litteratur 

och forskningsrapporter. Undersökningen strävar mot att kunna bidra till att ge en enhetlig 

definition av matematisk problemlösning.  

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen strävar mot att sätta ord på matematisk problemlösning, vilket innebär att 

exempel på olika typer av problem eller hur lärare genomför problemlösningsundervisningen 

inte ingår i undersökningen. Under intervjuerna förs till viss del en diskussion kring exempel 

på problemlöningsundervisning. Endast svar som bidrar till definition av problemlösning 

kommer att beaktas i resultatsammanfattningen. 

 

1.5 Metod 

I den här undersökningen har två datainsamlingsmetoder använts. Den ena metoden är 

textanalys. Textanalys har valts som datainsamlingsmetod för att ta reda på hur 

problemlösning definieras i litteratur. Som grund inför litteraturstudien har boken 

Diskursanalys som teori och metod (M Winther Jörgensen och Louise Phillips, 2000) använts 

för att få en inblick i hur man tar sig an textanalys. I boken uppmanas den som ska analysera 

ett textmaterial att försöka ställa sig kritisk inför det som kan uppfattas som självklar kunskap. 

”Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som en objektiv sanning” (Winther, 

Phillips, s 11). 
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I boken varnas för att det kan vara svårt att bortse från sina egna erfarenheter. Det är viktigt 

att vara medveten om samspelet mellan kunskap och sociala processer och på så vis arbeta för 

att analysera texten med öppet sinne och sträva efter att minimera den egna sociala kontexten. 

(M Winther Jörgensen och Louise Phillips, 2000) 

 

Man diskuterar också vikten av att vara medveten om vilken modalitet texten skrivs med. 

Modalitet betyder sättet man skriver på och analyser av modalitet fokuserar på graden av 

instämmande. Vilken modalitet man väljer får konsekvenser för diskursen och har därmed 

betydelse för hur läsaren uppfattar texten. En typ av bestämd modalitet är sanning, vilket här 

betyder att talaren (eller textförfattaren) instämmer fullständigt i sitt påstående och på så vis 

inte lämnar utrymme för läsaren att göra egna tolkningar. En annan typ av modalitet som 

konstruerar sociala relationer på ett bestämt sätt är tillåtelse, vilket innebär att textförfattaren 

ger läsaren utrymme för egna tolkningar. Jag har valt att sträva mot att använda modaliteten 

tillåtelse, både i min analys och i mitt sätt att formulera språket i den här rapporten (M 

Winther Jörgensen och Louise Phillips, 2000). Främst syns strävan mot tillåtande modalitet i 

en återkommande markering i att det som skrivs är en möjlig tolkning, inte en given sanning. 

”En tolkning kan vara…” och liknande uttryck återkommer i texten. 

 

Den andra delen av undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer.  

Fyra lärare har under intervjuerna fått uttrycka sin definition av matematisk problemlösning.  

Metoden har valts på grund av att man under en intervju har möjlighet att ställa följdfrågor 

samt att informanten under en intervju har möjlighet att ge en mer nyanserad bild än om 

exempelvis enkätundersökning med kryssfrågor skulle ha använts. Som förberedelse inför 

intervjuarbetet användes boken Kvalitativa intervjuer (Jan Trost, 2005) 

 

Trost menar att en kvalitativ intervju utmärks delvis av att man ställer få enkla frågor med 

målsättningen att få komplexa och innehållsrika svar. Enligt Trost ska en kvalitativ 

metodansats väljas om undersökningens intresseinriktning är att förstå människors sätt att 

resonera, eller om man önskar urskilja varierande handlingsmönster. Eftersom 

undersökningen strävar mot att beskriva hur lärare kan definiera problemlösning, så föll valet 

på kvalitativa intervjuer. 
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1.6 Styrdokument 

Som inledning följer en kort översikt över problemlösning historiskt i våra svenska 

styrdokument. Det är av värde som bakgrund till varför det är viktigt att sträva mot en 

enhetlig definition av problemlösningsområdet. 

 

1.6.1 Normalplanerna från sent 1800-tal till början av 1900-talet 

I kommentarmaterialet till Lpo 94; Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier 

i matematik (1997) finns ett avsnitt om matematikens kursplaner i ett historiskt perspektiv. 

Vid en tillbakablick kan man se att problemlösning inte är något nytt, vilket man kan lockas 

att tro, när man läser delar av texten som hör till Lgr 80. Bitvis beskrivs problemlösning som 

ett nytt moment. Det är i Lgr 80 som problemlösning får en plats i de moderna läroplanerna, 

men även i de gamla normalplanerna från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal finns 

problemlösning med som en av byggstenarna i elevens utbildning. Om de sedan definierade 

det som vi gör idag, är en helt annan fråga, som inte jag ger mig in på. Med de moderna 

läroplanerna menas läroplanerna från Lgr 62 och framåt. 

I kommentarmaterialet står det lite om Normalplaner för folkskolan 1889 och 1900. I 

normalplanen för folkskolan från 1889 kan man finna att ”För folkskolans del ville man se 

mindre av ensidigt mekaniskt räknande och mera av problemlösning som krävde klar 

uppfattning och eftertanke” (s 58). 

Det gjordes ett antal mindre förändringar när planen skrevs om 1900. Dock upprepade man 

värdet av förståelseinriktad problemlösning och varnade för faran med mekaniska 

räkneövningar.  

…att öfva barnens förmåga att behandla praktiska uppgifter, hvilkas lösning kräfver klar 

uppfattning och eftertanke; och icke öfvningarna att blott bibringa dem nödiga räknefärdigheter få 

icke ned sjunka till ett blott mekaniskt sysslande med uträkningar av vissa tal efter en gifven regel 

och uppställning. (s 58) 

Ovanstående citat visar att kreativa problemlösningsuppgifter historiskt sett har ansetts som 

ett viktigt moment i elevens matematikutbildning. 

 

1.6.2 Lgr 80 

I Lgr 80 läggs starkt fokus på området problemlösning. Redan i första stycket i kursplanen för 

matematik kan man läsa under mål:  

Undervisningen i matematik skall utgå från elevernas erfarenheter och behov och förbereda dem 

för rollen som vuxna medborgare. Eleverna skall därför i första hand skaffa sig god förmåga att 
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lösa sådana matematiska problem som vanligen förekommer i vardagslivet. (Läroplan för 

grundskolan, Lgr 80, 1980, s 98) 

 

Man har placerat området problemlösning först under rubriken huvudmoment, vilket i sig inte 

behöver innebära att det har större betydelse än övriga huvudmoment. Det visar dock att 

problemlösning har en viktig roll som huvudmoment, vilket gör att det är betydelsefullt för 

den yrkesverksamme matematikläraren att ha kunskap om vad momentet problemlösning 

förväntas innehålla. En tydlig definition leder till trygghet i hur momentet vävs in i 

undervisningen samt hur det ska vägas in vid bedömningen av eleven.  

 

Det grundläggande målet för ämnet matematik är att alla elever skall förvärva god förmåga att lösa 

sådana problem av matematisk natur som man möter i hem och samhälle. För att kunna lösa 

sådana problem krävs vanligen att 

 Man kan förstå problemet och har en lösningsmetod,  

 Man kan klara de numeriska beräkningarna som krävs, 

 Man kan analysera, värdera och dra slutsatser av resultatet. 

Alla dessa led i problemlösningen måste uppmärksammas i undervisningen. Den måste omfatta 

övningar i att diskutera och ta ställning till såväl problemets natur som lösningens rimlighet och får 

inte bli ensidigt övande av i förväg givna beräkningar. Att tala matematik är ett viktigt led i 

undervisningen. 

(Läroplan för grundskolan, Lgr 80, s 99 - 100) 

 

Ovanstående citat ur Lgr 80 ger direktiv om att problemlösningsmomentet ska träna eleven 

inför ett liv i det samhälle som omger eleven. Problemlösning definieras på ett mycket 

generellt vis. Med ledning av ovanstående utdrag ur Lgr 80 kan problemlösning tolkas som ett 

matematikfilosofiskt område. Lgr 80 ger en tydlig fingervisning om att inom definitionen för 

matematisk problemlösning ska eleven rymmas tillfälle att föra matematiska diskussioner. 

Kraven som läggs på läraren är stora. Några rader ner vidgas problemslösningsområdet. 

Samtidigt förstärks kravet på vardagsrelevansen: 

 

Problemlösning skall förekomma i alla huvudmoment. Praktiska problem från vardagslivet skall 

ges stort utrymme.  (Läroplan för grundskolan, Lgr 80, 1980, s 100) 

 

Genom att uttryckligen formulera att problemlösning ska förekomma i alla huvudmoment ges 

problemlösning en särställning bland huvudmomenten i kursplanen för matematik. Indirekt 

krävs att läraren ska knyta samtliga huvudmoment till problemsituationer, vilka helst också 



11 
 

ska gå att knyta till elevens vardagsmiljö. Det kräver i sin tur att läraren är på det klara med 

vilken typ av problem som är optimala för att eleven ska förvärva kunskaper att möta 

matematiken i vardagslivet. För att läraren ska kunna känna en säkerhet i sina didaktiska val 

krävs en trygghet i vad matematisk problemlösning förväntas ha för innehåll. Att man trycker 

hårt på att problemen ska vara relevanta och vardagsnära, leder enligt artikelförfattaren Wiggo 

Kilborn till förvirring och därmed större fixering vid läromedel. Han diskuterar i en artikel i 

Nämnaren 1 1994 s 21 – 26 den då nya läroplanen. Han menar att den nya generationen lärare 

förringar gamla metoder och problem, vilket han anser är förhastat. 

 

I Lgr 80 är den verkligt stora nyheten problemlösning. Inte den traditionella typen, utan lösning av 

vardagsproblem. Hur behärskar vi i dag metodiken för problemlösning? Mycket dåligt vill jag 

påstå.  

De gamla problemen med badkar, diken och A och B som cyklar runt en sjö och möts på andra 

sidan, kastades bort då den nya matematiken kom. (Lgr 80 och matematiken, Viggo Kilborn, 

Nämnaren 1, 1984, s 25) 

 

Kilborn anser att den ”gamla” typen av problemlösningsuppgifter gav större möjligheter för 

eleven att utöva nya tankeformer. Han menar att man allt för lätt förringar de gamla 

beprövade uppgifterna. Följden blir att lärare förlitar sig på att läromedelsförfattare har 

formulerat uppgifter på ett tillfredställande vis. I artikeln antyder Kilborn att det kan vara 

klokt att utnyttja de gamla uppgifterna, men modernisera dem en aning: 

  

Uppgifterna ifråga gav ypperliga möjligheter att träna olika lösningsalternativ och att pröva nya 

tankeformer vid problemlösning. Men dessa unika möjligheter skrattade vi bort i stället för att ta 

tillvara dem och omplantera dem i en ny och modernare miljö. Som ersättning köpte vi en tyst, 

läromedelstyrd matematik som snarast förhindrade de samtal och tankeutbyten som är så viktiga 

då man lär sig lösa problem. (Lgr 80 och matematiken, Wiggo Kilborn, Nämnaren nr 1 ´84, s 25) 

 

Ytterligare en man, som diskuterat kring problemlösningens roll i Lgr 80 är Lennart Skoogh, 

ansvarig för kursplanearbetet i Lgr 80. Han har skrivit Problemlösning – det viktigaste 

huvudmomentet, en reflekterande artikel i Nämnaren 2 – 3 1986 (s 22 – 23). I artikeln menar 

han att problemlösning är det viktigaste huvudmomentet. Enligt Skoogh har problemlösning 

fått en så framskjuten roll i Lgr 80 delvis som följd av en internationell trend. I svenska 

styrdokumenten har man dock tonat ner lite på den matematiska finessen. Skoogh menar att 

man internationellt bortsett från att inte alla elever är matematikbegåvningar. Han menar att 
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den svenska modellen, där fokus istället läggs på vardagsproblem, gynnar även de elever som 

inte är matematikbegåvningar. Han skriver att  ”Lgr 80 främst betonar problemlösningen med 

syfte att ge eleven brukbara kunskaper i rollen som samhällsmedborgare” (s 22).  

 

Skoogh beskriver också att det inte var en självklarhet att införa problemlösning som ett nytt 

huvudmoment, men de som ställde sig tveksamma var ett fåtal och det fanns förespråkande 

krafter ända upp till departementsnivå. Skoogh berättar i artikeln om svårigheten med att 

definiera just det nya huvudmomentet problemlösning. ”Det område som var svårast att tackla 

var problemlösning” (s 22). 

 

Skoogh resonerar lite omkring vad som menas med problemlösning i Lgr 80. Han ställer sig 

kritisk till att man varit så vag i definitionen i styrdokumenten. ”Det finns fortfarande många 

som inte förstår, vad det är för skillnad på ett problem och en tillämpningsuppgift. Kanske 

borde kursplanen varit tydligare därvidlag” (s 23).  

 

Skoogh menar att man lagt stor vikt vid att beskriva vad eleven ska ha för kunskaper för att 

kunna lösa matematiska problem, men att man missat att definiera tydligt vad ett matematiskt 

problem är. ”I Lgr 80 definieras över huvud taget inte problemlösning (och det är kanske fel). 

Däremot anges vad som vanligen krävs för att man ska kunna lösa ett vardagsproblem” (s 23). 

Han citerar sedan ett stycke ur kommentarmaterialet, som han menar är en slags definition:  

 

…att det inte är fråga om tillämpningsuppgifter och inte heller uppgifter, som nödvändigtvis ska 

leda till problem (= svårigheter) för den elev, som ska lösa dem. I Lgr 80 används ordet problem 

inte i den betydelsen. Med problem menas här en frågeställning som man vill lösa och som kan 

lösas med en matematisk modell, som inte är given (s 23). 

 

Skoogh avlutar artikeln med en viss kritik till implementeringen av Lgr 80. Han menar att stor 

del av skulden till att lärare visar osäkerhet i definitionen av matematisk problemlösning 

ligger i avsaknaden av implementerande fortbildning i samband med införandet av en ny 

läroplan:  

 

Skillnaden mellan ideal och verklighet är emellertid stor, så vi har ingen anledning att slå oss för 

bröstet — tvärtom. För att något ska slå igenom i den praktiska skolverkligheten krävs både 

fortbildning och nytänkande vad det gäller läromedel. Ingetdera har vi fått trots att problemlösning 

fördes in som ett helt nytt huvudmoment. (s 23). 
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1.6.3 Lpo 94 

Lpo 94 är en övergripande läroplan, vilket innebär att den inte är lika detaljstyrd, som Lgr 80. 

De specifika rubriker, som fanns under Huvudmoment i Lgr 80 har tagits bort och ersatts av 

mer generella rubliker. I Lpo 94 används flitigt uttrycket problemlösning. Man hänvisar till att 

det är viktigt att eleven lär sig lösa problem och utvärdera sin lösning i kursplanen för 

matematik. Det är dock sedan relativt fritt för läraren att skapa sig en egen tolkning av vad 

problemlösning är, samt om det är ett mål i sig eller ett medel för att nå målen i matematik. 

Genom att inte definiera matematisk problemlösning i denna läroplan heller lämnar man 

återigen hela arbetet med att definiera vad problemlösning är till den enskilde läraren eller till 

de lokala läroplanerna. 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94  

stycke 2.2 Kunskaper finns ett antal Mål att sträva mot. Där kan bland annat läsas:  

 

Skolan skall sträva efter att varje elev … lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att 

- Formulera och pröva antaganden och problem, 

- Reflektera över erfarenheter och 

- Kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

(Lpo 94, s 10)  

 

Det krävs därmed att eleven ska få öva sin förmåga att lösa problem i många olika situationer 

under sin skoldag. Inte heller här finns någon vidare definition av vad man menar att problem 

är, vilket kan leda till att olika läsare tolkar texten på vitt skilda vis.  

I dokumentet Kursplaner och betygskriterier 2000 (2002) återkommer problemlösning som ett 

genomgående moment. Även här bakas problemlösningen in i allmänt hållna krav på elevens 

utbildning i matematik, vilket ger läraren svagt stöd i sitt arbete att definiera problemlösning.  

Under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen står följande citat: 

 

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet 

att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den 

tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter 

och lösningar på olika problem. (Kursplaner och betygskriterier 2000 (2002), s 26) 
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Läser man sedan vidare under Mål att sträva mot visar det sig att problemlösning finns klart 

uttalat som strävansmål:  

 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt 

tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen, 

(Kursplaner och betygskriterier 2000 (2002), s 26) 

 

Under Ämnets karaktär och uppbyggnad utgår närmare hälften av texten från att 

problemlösning är en viktig beståndsdel i matematikundervisningen. I andra stycket står det: 

 

Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger 

formuleringar av problem i matematiska modeller. Dessa studeras med matematiska metoder. 

Resultatens värde beror på hur väl modellen beskriver problemet. (Kursplaner och betygskriterier 

2000 (2002), s 27) 

 

Fortsättningsvis antyds en tillbakagång från Lgr 80:s totala fokusering på vardagsnära 

problem. Styrdokumenten talar om att problemen inte nödvändigtvis måste kunna knytas an 

till elevens omedelbara närmiljö eller ens vara konkret verklighetsanpassad. Man dementerar 

också på sätt och vis att problemlösning skulle vara något nytt, som Lgr 80 bitvis påskiner. 

 

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan lösas i direkt 

anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens uttrycksformer. 

Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med 

hjälp av matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan tolkas och värderas i 

förhållande till det ursprungliga sammanhanget. Problem kan också vara relaterade till matematik 

som saknar direkt samband med den konkreta verkligheten. (Kursplaner och betygskriterier 2000 

(2002), s 27)  

 

Där Lgr 80 vill att problemlösning ska återkomma i alla huvudmoment öppnar Lpo 94 för att 

särskilja traditionell undervisning från, som man uttrycker det, kreativa och problemlösande 

aktiviteter. Menar man då att problemlösning i sig är ett mål mer än ett medel att nå målen? 

 

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

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. (Kursplaner och 

betygskriterier 2000 (2002), s 28) 
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Under rubriken Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret står följande 

inledande text:  

 

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och 

hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som 

behövs som grund för fortsatt utbildning. (Kursplaner och betygskriterier 2000 (2002), s 28) 

 

I och med att det är en inledande text skulle det kunna tolkas som att problemlösning till stor 

del även i Lpo 94 betraktas som det viktigaste huvudmomentet. Ovanstående citat visar också 

att även i Lpo 94 ska de matematiska problemen till största delen knytas till elevens vardag, 

men det kan även tolkas som en öppning för att problemen kan vara av mer abstrakt karaktär. 

Läraren kan stödja sitt val av inriktning på uppgiften antingen på den första delen av 

meningen (…förekommer i hem och samhälle) eller på den andra delen av meningen 

(…grund för fortsatt utbildning). Det ger läraren stora möjligheter att fritt tolka och skapa sin 

egen definition av problemlösning. 

 

I kommentaren till Lpo 94 har problemlösning fått sitt eget kapitel (s 18-19).  

I den här publikationen kan läraren finna stöd i sin sökan efter definition av problemlösning. 

Här finns följande formulering, som  visar att det är tänkt att matematiska problem ska vara 

genomtänkta och gärna gå utanför lärobokens kapitelrubriker: 

 

Att formulera och lösa problem är karaktäristiskt för matematikämnet. Läroböckernas uppgifter 

har sedan de första räknelärorna kommit att domineras av färdigformulerade problem med precis 

de sifferuppgifter angivna i texten som skall användas i lösningen. Ibland är det inte ens äkta 

problem eftersom räknesättet anges genom sammanhanget eller kapitelrubriken. Uppgifterna är 

inte sällan konstruerade för att passa in i ett räknemönster, så att eleverna paradoxalt nog kan lösa 

dem utan att ta hänsyn till den vardagsanknytning de var tänkta att ge. (Kommentar till 

grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (Lpo 94), s 18) 

 

Ovanstående citat visar att tanken är att läraren bör hitta problemen utanför matematikboken. 

Här ges en antydan om vad som inte definierar ett problem. Det anses inte vara ett problem 

om kontexten runt problemet kan ge eleven svar på med vilken metod uppgiften ska lösas. 

Det är heller inget problem om uppgiften endast innehåller alla parametrar som behövs för att 
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lösa uppgiften. Eleven förväntas träna på att urskilja vilka parametrar, som är relevanta för att 

kunna lösa problemet. 

Vidare betonas att problemlösningsuppgifterna åtminstone delvis ska vara baserade på 

elevens vardag. Det kan till och med tolkas som att eleven bör få möjlighet att konstruera 

egna problem. För att kunna konstruera ett problem måste eleven också veta vilken struktur 

problemet förväntas ha, vilket leder tillbaka till att läraren måste vara klar över sin egen 

definition av problem. Hur ska läraren annars kunna träna elever i problemlösning? På 

ytterligare ställen i texten kan man finna samma definition på vad problem inte är; uppgifter 

där räknesättet är givet på ett eller annat vis. Man kommer även in på vad ett problem är; 

något man är motiverad att lösa, det ska krävas egen ansträngning för att ta reda på vilka 

uppgifter som behövs för att kunna lösa problemet, det ska krävas eftertanke för att välja 

lösningsmetod och rimligheten i resultatet ska behöva utvärderas. 

 

I verkligheten får man oftast själv formulera problemet, välja ut eller skaffa uppgifter som behövs, 

välja lösningsmetod och fundera över om det erhållna svaret är rimligt i förhållande till 

sammanhanget. Alla dessa delar skall eleven möta i sin matematikutbildning. (Kommentar till 

grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (Lpo 94), s 18) 

 

Det finns även med reflektioner över hur det kommer sig att svenska elever har svårigheter 

med problemlösning, trots att det varit ett huvudmoment i Lgr 80, dvs i fjorton år då Lpo 94 

träder i kraft. 

 

I Lgr 80 var problemlösning ett särskilt huvudmoment. Svenska elever har ändå svårigheter med 

problemlösning. Kan det bero på att området knutits så starkt till beräkningar? Detta kan ha lett till 

att andra ibland mer informella sätt att stimulera och redovisa tankegångarm med t ex bilder, 

konkreta objekt och språkliga resonemang kommit i bakgrunden. Kursplanen pekar på att olika 

uttrycksformer bör komma in tidigt i problemlösning. Att tillägna sig problemlösningsstrategier är 

en ständigt pågående process, där man undan för undan får tillgång till fler och mer stimulerande 

och avancerade, ibland abstrakta uttrycksformer. (Kommentar till grundskolans kursplan och 

betygskriterier i matematik (Lpo 94), s 18 – 19) 

 

Ur ovanstående resonemang kan utläsas att det anses viktigt att eleven får en kontinuerlig 

utbildning i matematisk problemlösning genom hela sin skolgång. Det är ytterligare ett 

argument för att definitionen bör vara likartad för lärare som undervisar olika åldrar samt över 

landet. Eftersom utbildningen i problemlösning anses vara en ständigt pågående process, som 
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successivt ska låta eleven mogna i sina uttrycksformer bör eleven ha rätt att möta pedagoger 

som har en likvärdig definition av begreppet matematisk problemlösning.  

Under rubriken Ämnets uppbyggnad och karaktär återfinns också del text som behandlar 

problemlösning. I följande utdrag ur kommentarmaterialet går det att utläsa hur 

problemlösning definieras som varande ett kreativt och skapande moment inom matematiken. 

Det framhålls att eleven ska söka sig fram till lösningar på egen hand och inte lotsas fram till 

rätt svar. Texten antyder att eleven inte ska ha tillgång till facit under problemlösningens 

gång. Det är ytterligare ett argument för att problemlösningsuppgifterna bör komma från 

annan källa än läroboken, då läroböcker ofta tillhandahåller facit till eleverna. Nedanstående 

citat visar återigen på att det är önskvärt att eleven får möjlighet att själv söka, konstruera och 

lösa problem, i motsats till att mekaniskt räkna färdigkonstruerade övningsuppgifter.  

 

I arbetet med kursplanen har synen på matematikämnets skapande, kreativa och problemlösande 

dimensioner betonats från alla referensgrupper. Det är mycket viktigt att bryta den uppfattning av 

matematik som innebär att man lär sig ämnet genom att räkna ett antal uppgifter, som någon annan 

ställt upp. Att se på matematik som enbart träning av vissa färdigheter och procedurer är 

otidsenligt och hämmande. En sådan syn kan leda till att undervisningen får en slagsida mot att 

fostra och lotsa elever till formellt korrekta lösningar med fixering på facitsvar. Förståelse, 

begreppsbildning och problemlösning riskerar att hamna i bakgrunden. (Kommentar till 

grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (Lpo 94), s 27) 

 

I Lpo 94 har förändringarna i kursplanen sammanfattats under rubriken Sammanfattning av 

förändringar. Där hittar man följande två punkter, som beskriver den tänkta förändringen av 

problemlösningsundervisningen: 

 

Från regelstyrda räknefärdigheter och regelstyrd problemlösning till utveckling av elevers 

tänkande och resonerande i matematik, för att upptäcka, utforska och befästa meningsfulla 

sammanhang. 

Från matematik som formellt, kontrollerande verktyg till matematik för reflektion, kommunikation 

och problemlösning i ett demokratiskt samhälle. 

(Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (Lpo 94), s 41) 

 

Det beskrivs att matematikundervisningen ska gå från regelstyrd verksamhet till friare 

undervisningsmetoder. Detta är i samma anda som hela läroplanen skrivits; den ger stort 

utrymme för egna tolkningar, vilket har stora fördelar i och med att det ger den enskilde 

läraren frihet sätta sin personliga prägel på undervisningen. Nackdelen kan vara att allt för 
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allmänt hållna krav kan leda till osäkerhet och rotlöshet hos undervisande pedagoger. Det är 

ett stort ansvar att på egen hand definiera mängden av moment som ska ingå i elevens 

utbildning. Matematisk problemlösning utgör en del i lärarens hela ansvarområde. Har man 

till matematiklärarkåren lyckats med att förmedla en likvärdig definition av just området 

problemlösning, som faktiskt har en framskjuten roll i styrdokumenten?  

 

1.6.4 Lgr 11  

Läsåret 2011/2012 står grundskolan inför en ny läroplan; Lgr 11. Här finns återigen krav på 

att eleven ska arbeta med problemlösande aktiviteter. Redan i den allmänna inledande delen 

av Lgr 11 finns stöd för att problemlösning är ett viktigt moment i elevens utbildning. ”Skolan 

ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 

egna idéer och lösa problem” (Lgr 11, s 6). 

 

Motiveringen till arbetet med problemlösning är att det främjar elevens utveckling mot 

självsäkerhet och kreativitet. Arbete med problemlösande aktiviteter anses stärka exempelvis 

elevens utbildning i entreprenörskap. 

I kapitel 1 och 2 i Lgr 11 beskrivs grundstenarna i skolans uppdrag. Här länkas orden 

kreativitet och problemlösning ofta ihop, vilket kan tolkas som att problemlösningsuppgifter 

ska kunna lösas på mer än ett sätt. Utbildningen i problemlösning ska ge eleven möjlighet att 

experimentera och utforska uppgifter på ett kreativt sätt inom alla ämnen för att på så vis 

förbereda eleven inför framtiden. Texten talar mycket om idéer och entreprenörskap i den nya 

läroplanen och problemlösning anses vara en viktig byggsten i den entreprenöriella 

människans utbildning. ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola… -kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt” (Lgr 11, s 

10). 

Vidare studier av själva kursplan i matematik visar att problemlösning tar plats redan i den 

inledande texten. Matematikutveckling beskrivs som ett samspel mellan människans praktiska 

behov och lusten att utforska. Matematiken hjälper människan att fatta rationella beslut likväl 

som den ger möjlighet till kreativa problemlösande tankelekar. ”Matematisk verksamhet är till 

sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den 

samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen” (Lgr 11, s 31).  

Under rubriken Syfte betonar man att en del av syftet med matematik är att eleven ska 

utveckla sin förmåga att lösa problem. Förmågan att formulera egna problem lyfts också fram, 

samt att därefter reflektera och utvärdera sina val. Det vill säga att man kan tolka det som att 
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definitionen av problemlösning är att eleven ska arbeta med hela processen, från att formulera 

en problemställning till att lösa problemet för att därefter reflektera och utvärdera sin lösning. 

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

lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och 

resultat” (Lgr 11, s 31). 

 

Lärarens roll är, enligt Lgr 11, att ge eleven de rätta verktygen för att kunna formulera 

problem, lösa dem och reflektera över resultatet. Läroplanen talar uttryckligen om att läraren 

även ska låta eleven möta olika former teknik, även digitala hjälpmedel, som en del i 

problemlösningsprocessen.  

 

Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda 

digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera 

och tolka data.” (Lgr 11, s 31) 

 

Som verktyg till att finna en tydlig definition av problemlösning ger inte heller Lgr 11 något 

tydligt svar, men tillsammans med de tidigare läroplanerna kan det ändå tolkas som att 

problemlösning innebär att en uppgift ska vara en uppgift där det inte är givet från början med 

vilken angreppsmetod uppgiften ska lösas. Lgr 11 är mycket tydlig i sin beskrivning av att 

eleven ska utveckla sin förmåga att själv kunna formulera problem. Det kan tolkas som ett 

direktiv att blanda undervisningsformer, så att inte läroboken tar över planeringen av elevens 

utbildning. 

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att 

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

och metoder, 

(Lgr 11, s 31) 

 

I kursplanen i matematik Lgr 11 har problemlösning återigen blivit ett huvudmoment, med en 

egen rubrik. Under rubrikerna uttrycks vad eleven ska kunna inom det aktuella området. Det 

uttalas tydligt att eleven ska träna problemlösning under hela sin utbildningstid. Under 

rubriken Problemlösning kan man läsa hur kraven ökar med elevens ålder. Redan i årskurs 1 – 

3 ska eleven träna på strategier i enkla problemsituationer. ”- Strategier för matematisk 

problemlösning i enkla situationer” (Lgr 11, s 32). 
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I årskurs 4 – 6 höjs ribban något och i texten ändras enkla situationer till vardagliga 

situationer. För årskurs 7 – 9 kan uttryckssättet tolkas som att matematiklärare förväntas 

samverka med övriga skolämnen eller i annat fall själv finna uppgifter som knyter an till olika 

ämnesområden. Uttrycket olika ämnesområden återkommer i två punkter under beskrivningen 

av området. 

 

- Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt 

värdering av valda strategier och metoder. 

- Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika 

ämnesområden. 

(Lgr 11, s 36) 

 

Betygskriterierna kan inte kommenteras, då de ännu inte finns att läsa. Betygskriterier till den 

nya kursplanen i matematik färdigställs under december 2010. Än så länge finns heller inget 

kommentarmaterial till läroplanen. 

 

1.6.5 Sammanfattning av styrdokumenten 

Genomgången visar att krav på att eleverna ska undervisas i problemlösningsundervisning har 

funnits med i styrdokumenten sedan Lgr 80. Man kan också se att styrdokumenten inte ger 

läraren en tydlig definition av vad matematisk problemlösning innebär. 

 

I styrdokumenten är det inte helt lätt att hitta definitioner på problemlösning. Det går bitvis att 

utläsa vad som inte anses vara problemlösning. På så vis kan man tolka sig fram till att 

definitionen av problemlösning kan vara motsatsen till vad problemlösning inte är, men det är 

en osäker och långsökt väg att gå. I stort ges läraren en fingervisning om att våga lämna 

läromedlen och låta elevens verklighet få utrymme i undervisningen. 

Problemlösningsdefinitionen kan tolkas som att det är uppgifter där eleven utmanas att vara 

kreativ, får möjlighet att söka och utvärdera vilka parametrar som är användbara i uppgiften. 

Problemlösning ska också ge eleven möjlighet att utvärdera, diskutera och relatera sina 

lösningar gentemot andra elever och mot verkligheten.  

 

2 Litteraturgenomgång 

I jakten på en definition av problemlösning kan det vara av värde att starta med att ta reda på 

hur problem definieras i Nationalencyklopedin.  
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Problem: svårighet som det krävs ansträngning att komma till rätta med; uppgift som kräver 

tankearbete och analytisk förmåga (speciellt i vetenskapliga sammanhang [vanligen om större, 

komplicerad uppgift] men även något allmännare [om mer avgränsad uppgift]). 

(http://www.ne.se/problem) 

 

Problemlösning borde med andra ord definieras som själva tankearbetet att finna en lösning 

på en svårighet av omfattande eller ringa karaktär. 

 

Söker man vidare på själva ordet problemlösning får man upp kopplingar till John Dewey, där 

hans grundtankar kopplas till learning by doing och problemlösning. John Dewey levde 1859 

– 1952 (http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Dewey). I Boken om pedagogerna (1989) kan läsas 

att han startade 1896 experimentskolan i Chicago. I experimentskolan tilldelades elever och 

lärare otraditionella roller. Eleven ansågs vara en aktiv, nyfiken varelse, som under 

experimentell och aktiv verksamhet lärde sig på egen hand; learning by doing. Läraren skulle 

vara insiktsfull, stödjande person, som skulle kunna se och stötta eleven vid behov.  

 

2.1 Hur definieras problemlösning i litteratur och avhandlingar? 

I jakten på definitioner av problemlösning finns det en hel del litteratur att ta del av. De flesta 

böcker är mer inriktade på att ge tips på hur arbetet med problemlösning kan läggas upp och 

att ge förslag, tips och idéer till uppgifter och lösningsstrategier än på att definiera 

problemlösning. Ett namn som återkommer i problemlösningssammanhang är George Polya. 

Polyas bok, Problemlösning – En handbok i rationellt tänkande, är en bok som ger 

vägledning i hur läraren kan planera och genomföra undervisning i problemlösning. I bokens 

förord finns följande citat, som är en slags definition på problemlösning. Definitionen 

harmonierar med det sätt Lgr 11 bitvis beskriver problemlösning. 

  

Det utrymme som ägnas åt korsord och andra gåtor i tidningar och tidskrifter tycks tyda på att folk 

faktiskt tillbringar en hel del tid med att lösa opraktiska problem. Bakom önskan att lösa ett eller 

annat problem som inte medför några materiella fördelar kan mycket väl ligga en djupare 

nyfikenhet, en önskan att förstå vägar och metoder, motiv och mönster i en lösning. (G. Polya, 

1945, s 12) 

 

Polya definierar ett problem som en utmaning, som ger utrymme för fyra avgörande steg. På 

sidan 16 – 17 finns en utförlig beskrivning av de fyra stegen, som i korthet kan uttryckas: 

- Att förstå problemet. 

http://www.ne.se/problem
http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
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- Att göra upp en plan. 

- Att genomföra planen. 

- Att se tillbaka. 

 

Eva Taflin har skrivit en avhandling, Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till 

lärande (Umeå 2007). Avhandlingen behandlar bland annat hur tillfällen till lärande uppstår 

under lektionstillfällen i problemlösning. I hennes avhandling går det att finna mycket tydliga 

definitioner på problemlösning. Hon har skrivit sin avhandling med utgångspunkt i det hon 

kallar Rika Problem. I inledningen av sin avhandling beskriver hon dock problemlösning lite 

mer allmänt. Hon beskriver några viktiga ingredienser i ett problem. ”En ”uppgift” är ett 

problem först när det krävs att problemlösaren måste göra en särskild ansträngning för att 

finna lösningen” (Taflin 2007, s 11). 

 

Den definitionen säger att vad som är ett problem grundar sig bland annat på erfarenheten hos 

den som ska lösa problemet. Det som uppfattas som ett problem för en elev kan betraktas som 

en standarduppgift av en annan elev. Det matematiska problemet blir heller inte ett problem 

om nivån är för hög för eleven, eleven måste ha verktygen för att kunna lösa problemet och en 

motivation att göra det. En avgörande faktor är hur långt eleven kommit i sin utbildning. 

 

Problemlösning är ett centralt begrepp. Den matematiska uppgiften som ska lösas är inte av 

standardtyp utan den utgörs av ett för problemlösaren okänt problem. Den som ska lösa problemet 

måste bland annat ha förmåga att tolka problemet och veta vad som ska lösas. För att en 

matematisk uppgift ska uppfattas som problem måste problemlösaren vilja lösa problemet utan att 

för den skull känna till på vilket sätt detta kan ske. (Taflin 2007, sid 11) 

 

Taflin har i sin avhandling utgått från sju kriterier för det som har kommit att kallas Rika 

problem. Samma definition återfinns i boken, Rika matematiska problem – en källa till 

variation (Hagland, Hedrén, Taflin, 2005).  

 

För att ett problem ska benämnas som ett rikt problem ska följande sju kriterier uppfyllas: 

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer. 

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

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

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och representationer. 

5. Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda lösningar, ett 

resonemang som visar på olika matematiska idéer. 
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6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

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

(Taflin 2007, sid 11 – 12) 

 

Den här definitionen av matematisk problemlösning utgör grunden till Rika Problem. Läraren 

ska ha analyserat det problem han/hon tänker låta eleverna arbeta med, så att läraren själv är 

väl förberedd på vilka olika typer av matematik som gömmer sig i problemet. Det anses 

mycket viktigt att samtliga elever ska kunna lösa åtminstone delar av problemet. Boken Rika 

matematiska problem – en källa till variation (Hagland, Hedrén, Taflin, 2005), skiljer på 

definitionen av problem och rika problem. Definitionen av problem beskrivs enligt följande: 

 

Problem är en speciell typ av uppgift som 

(1) en person vill eller behöver lösa, 

(2) Personen i fråga inte har en på förhand given procedur för att lösa och 

(3) Det krävs en ansträngning av henne eller honom att lösa. 

      (Hagland, Hedrén, Taflin 2005, sid 27) 

 

Författarna motiverar de utökade kriterierna i de rika problemen med att ovanstående krav 

inte räcker till för att inbjuda eleverna till reflektioner och diskussioner kring matematiska 

idéer och begrepp. 

 

Bengt Ulin har skrivit boken Liten guide för matematiska problemlösare. Boken är fylld med 

problemlösningsuppgifter. Mellan uppgifterna guidar Ulin problemlösaren med små 

strategiska tips och filosofiska tankar kring problemlösningens natur. Ulin uttrycker en aspekt 

på problemlösningens definition;  

Känner man formeln, så är det bara att sätta in värdena i formeln och göra uträkningarna med sin 

miniräknare. Ett sådant arbete innebär inte någon nämnvärd matematisk prestation. Det 

matematiska arbetet ligger i att söka sig fram till rätt formel, inte att använda den. (Ulin, 1993, sid 

63). 

 

 Ulin menar att vad som kan betraktas som problem är föränderligt över tid och den 

avgörande variabeln är avsaknaden av erfarenhet när det gäller det aktuella problemet.  

 

Skulle erfarenhet vara avgörande, kan man inte tala om ett matematikproblem.  

Att exempelvis beräkna arean av en rektangel är inte något problem för den som lärt sig formeln 

för arean, endast för den som aldrig befattat sig med begreppet rektangelarea. (Ulin, 1993, sid 77).  
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Enligt Ulins sätt att definiera problemlösning måste delar av de problem vi presenterar 

innehålla för eleven nya aspekter av matematiken. 

Eva Riesbeck har skrivit en avhandling om det matematiska språket. I hennes avhandlig fann 

jag följande definition av matematisk problemlösning: 

 

Det handlar dels om att veta hur vi passerar från vardagligt språk till matematiskt och tvärtom och 

dels att i problemlösningsuppgifter uppmärksamma gränsöverskridningar av text och även att veta 

hur vi går från ett register till ett annat i matematiken. (Riesbeck 2008, Linköping, sid 36) 

 

En tolkning är att hon menar att det är en problemlösningsuppgift när uppgiften låter eleven 

träna på att använda mer än en metod i samma uppgift. Uppgiften ska också vara konstruerad 

så att eleven överför det vardagliga språket till ett matematiskt språk och gör aktiva val av 

räknemetoder. 

 

Boken Problemlösning (1991, red G Emanuelsson, B Johansson, R Rydinger) är tätt knuten 

till Lgr 80, där problemlösning var ett huvudmoment. Boken är en samling av en mängd 

artiklar, där matematiklärare ger sin syn på problemlösning, ger tips och idéer samt sätter ord 

på vad problemlösning kan vara. Boken används än idag som kurslitteratur på 

lärarutbildningar, vilket gör det relevant att söka definitioner i boken. I bokens första del ger 

Inger Wistedt och Bengt Johansson en inblick i problemlösning historiskt sett. Avsnittet kan 

tolkas som att författarna ser problemlösning mer som medel än som mål i undervisningen. 

De poängterar att problemlösning slutar vara problemlösning om uppgifterna blir för likartade 

från gång till gång. Om problemen liknar varandra för mycket mekaniseras elevernas arbete 

och det utmanande tankearbetet hämmas.  Författarna definierar problemlösning på det här 

viset: 

 

Problemlösning är bland mycket annat ett medel, ett instrument vi använder för att nå 

undervisningsmålet: matematisk förståelse. Ett problemorienterat arbetssätt ligger nära det vi 

menar med ett konkret och överskådligt arbete med skolans uppgifter. Problemet blir i bästa fall en 

brygga mellan en verklig värld av vardagliga händelser och en abstrakt matematisk verklighet. 

(Wistedt & Johansson i Emanuelsson et. al, 1991, sid 19) 

 

Bengt Ulin definierar problemlösning som att upptäcka samband i matematiken och 

därigenom vidga sina matematiska vyer. Han ser matematiken som ett övningsfält för 
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fantasifullt, kreativt och logiskt tänkande. Eleven ges möjlighet att upptäcka samband och 

mönster. 

 

Redan i skolans tidigare klasser kan elever ges material som stimulerar dem att tänka på egen hand 

och göra upptäckter. Därigenom utvecklas en fruktbar syn på matematikens idéer och olika former 

av problemlösning. (Emanuelsson, Johansson, Rydinger, 1991, sid 33) 

 

En bit in i artikeln beskriver Ulin problemlösning som utveckling av idéer. Han menar att 

elevens utbildning till att bli problemlösare är en process, som måste få ta tid. 

 

Alltmer växer nu insikten att matematik handlar om problemlösning, där det gäller att utveckla en 

eller flera idéer. Eleverna måste få klara uppgifter på egen hand och det kräver tid och ro. (Ulin i 

Emanuelsson et. al, 1991, sid 33) 

 

Vidare adderar Ulin redovisning till sin definition av problemlösningsarbete. Han anser att det 

är en viktig del; att låta eleven beskriva sin tankegång, både skriftligt och muntligt. 

 

Jan Wyndham menar i sin artikel i boken Problemlösning att ett äkta matematiskt problem är 

när eleven förmås svara med sina inre signaler, det vill säga problemet lockar eleven att börja 

tänka och referera till sina tidigare kunskaper och utmana dessa. Han beskriver det så här: 

 

Uppgiftens ”inre matematiska karaktär” aktualiserar vilka verktyg eleven ska använda ur sin 

kognitiva verktygslåda (…). Signalen berör alltså elevens föreställningar och uppfattningar av t ex 

matematiska storheter (…), storleken och karaktären på omnämnda tal (…), antalet och typen av 

räkneoperationer (…). Det är med andra ord här vi har den egentliga, äkta och eftersträvansvärda 

matematiska problemlösningen. (Wyndham i Emanuelsson et. al, 1991, sid 58) 

 

Dahlgren, Fritzén, Sjöström och Wallebäck har tillsammans skrivit ett kapitel i boken 

Problemlösning där de beskriver ett matematiskt problem som en uppgift där lösningen består 

av flera faser. De knyter lösningsgången till Polyas fyra faser; förstå, planera, genomföra och 

värdera. Författarna menar också att problemet ska kunna lösas med olika metoder för att det 

ska kunna betraktas som ett matematiskt problem. Här går det att se en dragning mot rika 

problem, även om inte det uttrycket används i texten. 
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Ett kapitel i boken är skrivet av Rolf Eriksson. Även han lutar sig mot Polyas fyra steg för att 

klassificera en matematikuppgift som problemlösningsuppgift. Han anser, som Dahlgren, 

Fritzén, Sjöström och Wallebäck i ett tidigare kapitel, att genomförandefasen ska kunna 

varieras; det ska alltså gå att lösa problemet med olika matematiska metoder. Han menar 

också att läraren via lotsning, dvs om läraren ställer tydligt ledande frågor, för att hjälpa 

eleven att lösa problemet är det inte längre en problemlösningsuppgift. Lärarens roll är en 

viktig del när man ska definiera vad som är problemlösning, enligt Eriksson. 

 

Avsikten med problemlösning är inte att läraren ska ”förklara” hur eleven ska lösa ett visst 

problem eller att läraren ska ”programmera” eleverna att göra på ett visst sätt. Inte heller är 

avsikten att läraren genom sina förklaringar ska leda in eleverna på en viss väg eller lotsa dem 

fram till svaret. (Eriksson i Emanuelsson et. al, 1991, sid 114) 

 

Problemlösning definierar han som en utvecklingsprocess där eleven ska få möjlighet att själv 

finna och formulera problem. Eleven ska även ges möjlighet att granska och utvärdera, 

diskutera och analysera både problemställningar, lösningsförslag och resultat. Utöver det ska 

också ges möjlighet att diskutera olika sätt att lösa uppgifter samt att på egen hand få söka och 

identifiera nödvändiga data för att kunna lösa uppgiften. 

 

I en rapport om Problemlösning som metafor och praktik diskuterar Jan Wyndham, Eva 

Riesbäck och Jan Schoultz (Linköping, 2000) olika aspekter av problemlösning. De delar in 

sin diskussion kring problemlösningen i en kognitiv och en affektiv sida. Den kognitiva sidan 

av problemlösningen rör det som pågår inne i elevens huvud och den affektiva sidan rör 

elevens känslor i samband med problemlösning. De jämför i avhandlingen Lgr 80s dragning 

mot att problem ska vara äkta eller verkliga, medan Lpo 94 förhåller sig mer generell till 

vilken typ av problem eleven ska lösa. Författarna menar att texten i Lgr 80 leder pedagogen 

mot att problemen måste relatera till elevens vardag, medan i Lpo 94 görs försök att komma 

ifrån det genom beskrivningen att problem ska utgöra en helhet eller bestå av en övergripande 

frågeställning, som leder till ett vidare matematiskt resonemang. I en textrad uttrycks en 

definition av problemlösning på följande vis: 

 

Metaforiskt kan man säga att vid problemlösning ska nya och okända stigar beträdas på vägen till 

målet. (Wyndham, Riesbäck, Schoultz, 2000, sid 43) 

 



27 
 

I rapporten är definitionen av problemlösning relativt generös. Dörren lämnas öppen för att 

även så kallade kluringar och tankenötter är problemlösning. För att utläsa vad som menas 

med ”kluring” är det möjligt att söka i Svenska Akademiens ordlista 

(http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx). Där beskrivs orden ”klura” och 

”klurigt” som ”lista ut” och ”finurlighet”. Kluring definieras som ett klurigt problem, vilket 

kan tolkas som att en kluring kan vara ett lite finurligt problem. I en kluring får det 

exempelvis finnas ledtrådar till lösningsmetoden i rubriken eller texten, då en tolkning är att 

kluringen kan ha karaktären av en gåta. Författarna utesluter inte heller att vissa lästal kan 

betraktas som enklare form av problemlösning. Piaget nämns som en slags förespråkare av 

problemlösning som undervisningsmetod.  

 

Jean Piagets namn har dyker upp i några olika böcker under sökandet efter definitioner på 

problemlösning.  En sammanfattning av Piagets tankar som pedagog och vad som 

kännetecknar honom och vad som anses ha inverkat på vår moderna syn på barns och 

ungdomars utveckling går att finna i Boken om pedagogerna (red L Svedberg, M Zaar, 1988). 

Piaget har lagt fram i stora drag följande teori om hur begreppsbildning går till. Han anser att 

individen gör assimileringar till sitt tidigare kunskapsförråd. Nya kunskaper skapar obalans 

inom hos individen, som då lockas att prova sig fram till en lösning och därmed anpassa sin 

gamla begreppsbild och ackommodera den till sin nya erfarenhet. Piaget menar att 

kunskapsbildning är en spiral, som fortgår på det här viset i ett ständigt växelspel mellan 

assimilation och ackommodation. Resonemanget stämmer väl överens med det som står att 

finna vad gäller definitioner av problemlösning i litteraturen. Problemlösning ska locka eleven 

att tänja på sina gränser och utmana sina tidigare kunskaper för att kunna införliva något nytt i 

sin begreppsbild.  

 

I examensrapporten Problemlösning i skolorna - En undersökning om lärarnas syn på 

problemlösning (Patrik Sandström och Martin Renström, Umeå Universitet 2009) finns ett 

citat, som ger en beskrivande definition. Sandström och Renström refererar till Berglund, som 

distanserar problemlösning från läroböckernas rutinartade övningsuppgifter. Berglund menar 

att ett problem måste ha ett nyhetsvärde, vilket stämmer väl överens med bl a Ulins 

beskrivning, där han menar att det som är ett problem för en elev inte behöver vara det för en 

annan. Det är beroende av elevens förkunskaper.    

 

Berglunds (2005) definition av problem är att:  
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… ett problem är något man inte tidigare stött på och som man därför inte kan lösa med vanliga 

standardmetoder. Det är just detta som är speciellt med verkliga matematiska problem: de är 

problem som du inte kan lösa på samma sätt som du löser övningar i din mattebok (s.6).(Berglund 

i Sandström & Renström, 2009, s 8) 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det går att utläsa en röd tråd i de definitioner som 

funnits i den studerade litteraturen. Beskrivningar som återkommer är att ett problem ska ha 

nyhetsvärde för eleven, det ska ge möjlighet till att använda olika matematiska metoder och 

problemet ska väcka intresse för och möjligheter att föra matematiska diskussioner omkring 

de metoder som använts och de resultat som framkommit. 

 

3 Genomförande 

Genomförandefasen beskrivs här inledningsvis med att motivera valet av metodansats. Efter 

det följer en genomgång av frågorna följt av en redogörelse av urvalsprocessen, etiska 

ställningstaganden och tillförlitlighetsdiskussion.  

 

3.2 Intervjuer som metodval 

Som komplement till litteraturstudier har intervjuer valts som metod. I undersökningen 

intervjuas fyra lärare. Intentionen är att få lärarna att sätta ord på sin egen definition av 

problemlösning. Enligt Trost (2005) är en kvalitativ metodansats att föredra om 

undersökningens mål är att förstå människors sätt att resonera. Med ledning av detta utfördes 

intervjuerna med en kvalitativ karaktär, vilket enligt Trost (2005) innebär att den som 

intervjuar ställer få enkla frågor med målsättningen att få komplexa och innehållsrika svar. I 

ett av mina tidigare arbeten har Anders Gustafssons bok QFD Vägen till nöjdare kunder 

(1998) , varit till stor hjälp. Gustavsson uttrycker sig så här: 

  

En kvalitativ undersökning är en form av undersökning där avsikten är att bilda sig en uppfattning 

om vad kunderna tycker i någon fråga, det vill säga i motsats till en enkätundersökning finns 

egentligen inte någon riktig hypotes eller teori som ska bevisas. (Gustavsson, 1998, sid 35).  

 

Även om Gustavsson talar om kunder, är beskrivning av kvalitativa intervjuer tydlig och 

beskriver citatet den här undersökningens karaktär. Undersökningens syfte är att tolka, få en 

djupare förståelse och analysera matematiklärares olika definition av problemlösning. Den här 

undersökningen strävar med andra ord inte efter att bevisa en teori. Kvalitativa intervjuer har 

fördelar, som passar undersökningen: 
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 Det går att ge en djupare förklaring till frågeställningen om informanten upplever frågan 

otydlig.  

 Den som intervjuar kan ställa följdfrågor. 

 Informanten är känd, så intervjuaren kan ta kontakt även i efterhand om någon fråga känns 

oklar när det är dags för analys av intervjun. 

 

Enligt Trost (2005) bör intervjuaren i möjligaste mån låta den intervjuade styra 

ordningsföljden i samtalet. För att det ska låta sig göras på bästa sätt bör antalet frågor vara 

begränsade, gärna en kort frågelista som ger bra möjligheter till att ställa följdfrågor.  

Varje intervju inleddes med en presentation av mig och en beskrivning av examensarbetet. 

Sedan fick informanten fick ge en kort presentation av sig själv och sin bakgrund. 

 

3.3 Intervjufrågorna 

I det här kapitlet ges en bakgrund till frågorna. Efter varje fråga följer en kort motivation till 

frågeställningen. 

Om jag säger matematisk problemlösning, vilken är då den första tanken som dyker upp hos 

dig? Tanken med den här frågan är att informanten ska starta upp sitt tankearbete kring 

problemlösning. Det rekommenderas i boken Kvalitativa intervjuer att man startar upp 

intervjun med en allmän fråga kring ämnet. Under början av den här frågan rättar jag till lite 

av utrustningen och låter tystnaden ta plats. Enligt Trost (2005) är rädslan för tomrummet en 

av fallgroparna när det gäller kvalitativa intervjuer, så genom att ”pyssla” lite känns inte 

tystnaden tryckande. Jag håller ändå blicken fäst vid informanten större delen av tiden, så att 

jag inte framstår som ointresserad. Efter en stund leds intervjun in på huvudfrågan där 

informanten får följdfrågan: Kan du sätta ord på din definition av problemlösning? 

I kursplanen för matematik handlar ungefär hälften av texten under rubriken ”Ämnet 

karaktär” om problemlösning. Hur du tolkar problemlösningens roll i styrdokumenten? Viken 

definition tror du textförfattarna har? En vid fråga, som upptar en stor del av intervjutiden. 

Informanten måste få tid att fundera och återkoppla till sina egna tankar.  

Det står att problemlösning alltid haft en central plats i matematikämnet, hur tänker man då 

kring problemlösning? En följdfråga till föregående fråga. 

Berätta hur du arbetar med problemlösning (gärna konkreta exempel). Tanken bakom frågan 

är att informanten genom att relatera till sin egen undervisning kommer på nya tankar att 

tillföra de tyngre frågorna i början av intervjun. 
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Upplever du några fördelar med problemlösning? Upplever du några nackdelar med 

problemlösning? Även dessa två frågor har samma syfte som ovanstående. 

Finns det något skrivet i era lokala mål? En allmän fråga för att få en liten inblick i hur stort 

utrymme man lokalt väljer att ge problemlösning. 

Har du haft möjlighet att studera den nya kursplanen? I så fall, minns du om det står något 

om problemlösning i den? Även det här en följdfråga. Tanken är att få en inblick i vilket 

utrymme problemlösning kan ha som mål ute i verksamheten. De som hade den nya 

kursplanen tillgänglig visade den och diskuterade innehållet. Det var bara två av de 

intervjuade, som hade den tillgänglig.  

Har din syn på problemlösning ändrats sedan du var nyutexaminerad tills idag? Jag har valt 

att placera den här frågan i slutet av intervjun för att informanten under intervjun har blivit 

uppvärmd och gjort mer klart även för sig själv vad han/hon har för definition av 

problemlösning, vilket gör det lättare att relatera till sin egen utbildning. Frågan är intressant 

för att belysa varifrån lärarens definition kommer. Ingår utbildning i begreppsteori i 

matematiklärarens utbildning eller är han/hon utlämnad till att själv konstruera en definition 

av begreppet problemlösning? 

Har du något du vill tillägga? Här får informanten möjlighet att tydliggöra, lägga till eller 

dementera det som tidigare sagts under intervjun. 

 

3.4 Urval  

Målgruppen som valdes ut var lärare, med behörighet i matematik i årskurserna 7 -9. Med 

ledning av Trost (2005) genomförs fyra intervjuer av den anledningen att det är en hanterbar 

mängd intervjuer att bearbeta. Enligt Trost är ett litet antal välgenomförda intervjuer att 

föredra mot ett stort antal ytligare intervjuer när det handlar om kvalitativa intervjuer.  

Till en början var tanken att göra ett slumpmässigt urval. Jag sände ut en mängd förfrågningar 

till personal på olika skolor via e-post. I brevet beskrevs examensarbetet och läraren 

tillfrågades om h*n kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, som skulle ta ca 1 timme. 

Den vägen kom inga svar alls. Anledningen kan vara att det är lätt att ignorera ett ”mass-

utskick”. När inga svar kommit inom en vecka beslutade jag ta telefonkontakt istället. I det 

läget gjordes följande urval:  

Två av de intervjuade lärarna har jobbat i 10 år och två har jobbat i 30 år.  Lärarna jobbar på 

olika skolor i olika kommuner. Alla fyra jobbar i kommuner med färre än 30 000 invånare. 

Tanken med urvalet av dessa erfarna lärare var att de hunnit få erfarenhet från arbete ute på 

fältet och på så vis kunna förhålla sig till sin definition av problemlösning utifrån egen 



31 
 

erfarenhet. Det är även intressant att ha två lärare med tio års erfarenhet och två med trettio 

års erfarenhet. Kan man urskilja någon skillnad i definition? De två som jobbat i trettio år är 

nu på väg mot det fjärde styrdokumentet under sin karriär. De studerade under Lgr 69 och har 

sedan arbetat efter både Lgr 80 och Lpo 94. Två av lärarna har suttit i referensgrupper med 

den nya Lgr 11. 

Det tog längre tid än beräknat att få möjlighet att komma ut och intervjua lärare. Den som 

kunde ta emot mig först hade tid tre veckor efter samtalet och den sista efter fem veckor. 

 

3.5 Etiska frågor  

Enligt rekommendationer från både Gustavsson (1998) och Trost (2005) diskuterade jag 

anonymitet med informanterna. Inledningsvis informerades de om att det inspelade materialet 

skulle förstöras efter att det använts i rapporten. Rapportens ska inte nämna enskilda lärare 

eller skolor. Inte heller information, som kan leda till att personens identitet blir lätt att gissa. 

Enligt Gustavsson (1998) är det viktigt att respondenten, (Gustavssons ord för informant), 

känner sig trygg, vilket en garanti om anonymitet kan bidra till. 

 

3.6 Validitet och tillförlitlighet 

Den första invändningen man kan ha mot resultatet är att fyra lärare är en tämligen liten 

informantgrupp. Med tanke på att målet med undersökningen inte är att ge en bild av vad 

lärare i allmänhet tycker utan vill förmedla en provkarta på definitioner kan det ändå anses 

vara tillräckligt. Ytterligare en aspekt, som kan sänka tillförlitligheten, är att jag är ovan vid 

intervjusituationen och därmed kanske inte mina frågeställningar är optimalt konstruerade för 

att verkligen få de svar jag eftersträvar. Intervjutekniken lämnar säker också en del övrigt att 

önska. Förhoppningsvis täcks ändå de huvudsakliga områdena in. 

  

När det gäller litteraturdelen är även här avsaknaden av erfarenhet av textanalys, som kan 

minska tillförlitligheten. Det kan även saknas viktig litteratur inom området, vilket skulle 

kunna påverka validiteten. I relation till undersökningens omfång kan ändå den använda 

litteraturen ses som tillräcklig och den har gett intressanta och relevanta svar på de 

forskningsfrågor som ställts.  
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4 Resultat 

Resultatkapitlet inleds med en kort presentation av informanterna. Därefter redovisas en 

sammanställning av intervjuerna. I direkt anslutning till intervjufrågorna finns en kort analys 

av svaren. 

Sedan följer resultatsammanfattning med en djupare analys av intervjuerna, diskussion, 

granskning av arbetet och förslag på vidare forskning. 

 

4.1 Informanterna 

 

Per 

Har arbetat som lärare i matematik i trettio år. Tog examen 1980 i matematik och no-ämnena. 

Har jobbat på olika skolor samt med vuxenutbildning.  

 

Bo 

Har arbetat som lärare i matematik i trettio år. Tog examen 1980 i matematik, fysik och 

teknik. Har sedan dess arbetat på samma skola hela tiden.  

 

Pia 

Har arbetat som lärare i matematik i tio år. Tog examen 2000 i matematik, teknik och NO-

ämnena. Har jobbat på samma skola i tio år. 

   

Sven 

Har arbetat som lärare i matematik i tio år. Tog examen 2000 i matematik och NO-ämnena. 

Har jobbat på samma skola i tio år. 

 

4.2 Analys av intervjuerna 

Varje intervju har spelats in på mp4-spelare. Enligt Trost har inspelade intervjuer den stora 

fördelen att man slipper anteckna allt samt att man kan lyssna på intervjun flera gånger.  

Under intervjun har stödanteckningar förts, delvis för att ge informanten mer tid att utveckla 

sina tankar utan att stressas av tystnaden men också som en försäkring mot tekniska fel. 

Efteråt transkriberades de inspelade intervjuerna i sin helhet. Nästa steg var att analysera, 

bearbeta och välja ut det som var relevant för undersökningsfrågorna. Intervjuerna återges 

som en sammanfattning. Svaren på intervjufrågorna redovisas en i taget.  
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I det här kapitlet återges alla citat från intervjuerna som blockcitat, oavsett hur omfattande 

citatet är. Anledningen till det är att de ska särskilja sig från intervjusammanfattningarna på 

ett markant vis.  

 

4.2.1 Intervjufråga 1:  

Om jag säger matematisk problemlösning, vilken är då din första tanke? 

Tanken med den här frågan är att svaret ska vara kort och att den ska sätta igång informantens 

tankearbete. Efter den här frågan följer ingen analys. 

 

1. Per: Kreativa och flexibla uppgifter där man lämnar de färdiga procedurerna. 

2. Bo: Två kategorier. Vardagsnära problem och problem som stimulerar lärandet 

i matte. 

3. Pia: Elever sitter i grupp och diskuterar matteproblem. 

4. Sven: Öppna uppgifter utan givet svar. 

 

4.2.2 Intervjufråga 2:  

Kan du beskriva hur du definierar matematisk problemlösning?  

 

Per 

Per är mycket intresserad av problemlösning, både som arbetsmetod och mål. Han beskriver 

att problemlösning är ett arbetssätt, som ger eleven möjlighet att söka sig fram till resultat 

olika vägar. Uppgifterna ska ge övning i att hitta lösningsstrategier. Det ska inte vara givet hur 

uppgiftens ska lösas och eleven ska få möjlighet att avväga vilka siffror i uppgiften som är 

relevanta för att kunna lösa problemet. Han poängterar att det är viktigt att alla elever ges 

möjlighet att:  

 

…söka olika vägar, alla ska kunna lösa bitar, om inte annat genom att gissa sig fram.   

 

Uppgifterna ska ge träning i att använda olika verktyg, exempelvis bilder, tabeller, ”steg-för-

steg-strategier” eller att gissa sig fram bakvägen. Problemlösning ska även kunna vara en 

ingång till intressanta matematikfilosofiska diskussioner. Enligt Per kan en mängd olika 

uppgifter fungera som problemlösningsuppgifter. Han anser att med rätt presentation och vid 

rätt tillfälle kan även algebrauppgifter vara utmärkta problemlösningsuppgifter, som ger 
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intressanta ingångar till filosofiska matematikdiskussioner. Problemlösning är en metod att 

utveckla elevens logiska tankesätt, samt en metod att träna eleven i att välja lösningsstrategier. 

 

Bo 

Problemlösningsuppgifterna ska ge variation på matematikundervisningen. Bo låter 

lärobokens upplägg styra undervisningen. Han anser att läroboken har en bra fördelning 

mellan färdighetstränande uppgifter och problemlösning. Problemlösning delar Bo in i två 

kategorier; en kategori där man arbetar med vardagsnära problem som exempelvis inköp, 

möblering, renovering mm. Den andra kategorin är de mer matematiskt stimulerande 

problemlösningsuppgifterna, som han beskriver som uppgifter som kräver eftertanke, 

algoritmer och noggrann redovisning steg för steg.  

 

Jag ser problemlösning som en möjlighet att fördjupa sig i ett område där jag ser att eleverna 

kanske kört fast. 

 

Han poängterar att det är viktigt att problemen är genomtänkta från lärarens sida. Läroboken 

har då bra problem att fördjupa sig i, eftersom läroboksförfattarna är erfarna i att tolka 

kursplaner. På så vis tar läroböckerna upp relevanta problem inom viktiga områden. 

 

Pia 

Pia anser att ett problem ska ge tillfälle till kreativt matematikarbete. Eleverna ska ges 

möjlighet att diskutera och sätta ord på sin matematik, för att på så vis kunna göra det 

matematiska språket till sitt eget. Problemlösningsuppgifter ska vara sådana till sin karaktär 

att alla elever ska kunna lösa delar av problemet. Då fungerar problemlösning som 

självförtroendestärkande. Pia anser att grupparbete ger de bästa förutsättningarna för 

problemlösningsarbete. Eleverna måste då sätta ord på sina slutsatser och resonera omkring 

resultatet. Problemlösning i grupp ser hon som ett verktyg och en förutsättning för att kunna 

bedöma eleven ur alla aspekter, som styrdokumenten kräver. 

 

När man bedömer eleven så ska man även bedöma elevens förmåga till matematiska resonemang, 

både muntligt och skriftligt. Det är alltså oerhört viktigt att ge eleverna tillfälle att prata matematik 

och föra muntliga matematiska resonemang. Problemlösning i grupp är ett utmärkt verktyg för att 

hjälpa eleverna att uppnå dessa kriterier.  
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Sven 

Sven anser att problemlösningsuppgifter ska vara öppna till sin karaktär. Uppgifterna ska ge 

utrymme för kreativitet och ska kunna lösas på olika sätt. Han anser att problemet ska vara 

språkligt lätt att förstå, så att eleven inte stupar på språksvårigheter. I ett idealiskt problem kan 

alla lösa vissa delar, men det dyker också upp fler problem efter hand, så att det blir en 

utmaning för samtliga elever, även de högpresterande.  

 

I ett idealiskt problem dyker det upp fler problem efterhand, så att det även blir en utmaning för de 

matematiskt begåvade eleverna. Alla ska kunna börja och lösa på problemet delvis, men ju längre 

man går desto fler delproblem uppstår. 

 

Sven menar att problemlösning kännetecknas av att eleven ges möjlighet att tänka fritt och på 

egen hand konstruera en lösningsmodell. Det ideala är när problemen även har öppna svar, då 

han påpekar att verkligheten sällan ger fasta svar. Med öppna svar förklarar han att han menar 

att svaret varierar med de parametrar eleven väljer att använda sig av. Han anser att i 

läroböckerna har problemen fasta svar, vilket gör eleven svarsfixerad, istället för att lägga 

energin på problemlösningsarbetet. 

 

Sammanfattning av intervjufråga 2 

Per, Pia och Sven har ganska likartade resonemang kring sin definition av 

problemlösningsuppgifter. De är överens om att kreativitet ska genomsyra 

problemlösningsarbetet och en tolkning är att de strävar efter en atmosfär som tillåter 

diskussioner i klassrummet under problemlösningsarbetet. Det är dock endast Pia som lutar 

sig mot styrdokumenten när hon diskuterar problemlösning.  

Bo skiljer sig från de andra tre i sitt resonemang. Han talar inte om kreativitet utan om 

färdighetsträning. Det skiljer sig även i det att de andra tre anser att problemlösning söker sig 

från läromedel, medan Bo anser att läromedlen har utmärkta problemlösningsuppgifter. 
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4.2.3 Intervjufråga 3:  

I kursplanen för matematik handlar ungefär hälften av texten under rubriken Ämnets 

karaktär om problemlösning. Hur tolkar du problemlösningens roll i styrdokumenten? 

Viken definition tror du textförfattarna har?  

 

Per 

Han anser att målen i Lpo är svårtolkade, vilket i sin tur leder till att lärare förlitar sig på 

läroböcker. De problem som finns i läroböckerna har mer karaktären av ”kluringar”, vilket 

han anser inte ska förväxlas med rika problem. Han tror egentligen att tanken bakom 

styrdokumentens text syftar mot typen rika problem. Lärarens uppgift, tolkar han det som, är 

att hjälpa eleven att utveckla hållbara strategier samt att utveckla sin förmåga att bedöma om 

en strategi är hållbar eller inte. 

 

Han anser att man i styrdokumenten strävar mot att utbilda elever till goda 

problemlösare. En stor del av problemlösningens roll i elevens utbildning är att träna sig 

på att angripa problem på ett konstruktivt vis. Eleven ska träna sig på de olika stegen för 

att framgångsrikt kunna angripa utmaningar i vardagslivet. Han menar att eleven ska 

bygga hållbara strategier; från att identifiera problemet och dess ingående delar, till att 

planera och lösa problemet för att sedan kunna utvärdera sin strategi. Per trycker på att 

läraren har en viktig roll i att hjälpa eleven att utvärdera sin strategi – det är diskussioner 

kring lösningsstrategier som ger en hållbar utveckling mot effektiv problemlösare.  

 

Bo 

Bo tolkar det som att problemlösning är en stor del av den matematik som finns i 

läroböckerna, då författarna utgår från kursplanen, så att böckerna ska täcka in de 

obligatoriska momenten. Han tolkar styrdokumenten som att eleverna ska få jobba med 

vardagsnära problem. Man kan även arbeta med det som beskrivs som rika problem, forsätter 

han, och dessa finns att hämta på läromedelsförlaget Libers hemsida. 

 

Pia 

Pia tolkar det som att man ska undervisa eleven i den matematik människan möter i sin 

vardag. De vardagliga problemen man möter i samhället är exempelvis att renovera hemma, 
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resa, handla och laga mat. Hon anser att författarna menar att läraren ska sträva mot att hämta 

den här typen av problem från elevens närmiljö och vardag. 

 

Kan tänka mig att man tänker på vardagliga problem som kan lösas med hjälp av matematik ska få 

stor plats i undervisningen.  

 

Sven 

Sven tolkar det som att man anser att textuppgifter är problemlösningsuppgifter. Han jämför 

läroböcker som utgår från Lgr 80 med läroböcker baserade på Lpo 94 och menar att andelen 

uppgifter med text har ökat markant. Han tolkar det också som att det inte ska vara givet 

vilken lösningsmetod som ska användas, men menar att läromedlen misslyckats med det 

målet. Läromedelsbaserade problemlösningsuppgifter lockar gärna eleven att söka 

lösningsmetod i närmaste kapitelrubrik.  

 

Jämför man moderna matteböcker med lite äldre så är det stor skillnad på mängden textuppgifter, 

så jag uppfattar det som att åtminstone läroboksförfattare definierar problemlösning som uppgifter 

som innehåller text. 

 

Sammanfattning av intervjufråga 3 

När det gäller att tolka vad som menas med problemlösning i kursplanen går åsikterna ganska 

vitt isär. Per tolkar det som att läraren ska utveckla elevens förmåga att bli skicklig på att 

finna och utvärdera lösningsstrategier. Bo tolkar det som att man menar att eleven ska få 

jobba med vardagsnära matematik. Pia tolkar också kursplanen som att det handlar om 

matematik ur elevens vardag. Det som skiljer dem åt är att Bo anser att läromedlen lyckas 

förmedla vardagsmatematik till eleven, medan Pia anser att uppgifterna ska hämtas ur elevens 

vardag. Slutligen tolkar Sven kursplanen som att man med problem menar textbaserade 

uppgifter. Sammanfattningsvis kan man konstatera att styrdokumenten inte förmedlar en 

enhetlig bild av problemlösningsområdet. 

 

4.2.4 Intervjufråga 4: Berätta hur du arbetar med problemlösning (gärna exempel).  

 

Per 

Per har arbetat på lite olika sätt genom åren. I början av sin karriär jobbade han mycket med 

så kallade kluringar. När kluringarna sedan blev vanligare i läroböckerna tappade de lite av 

sin tjusning för eleverna, vilket ledde till att han sökte efter nya sätt att utmana sina elever. 
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Exempel på utmaningar för eleverna är; miniproblem i början av lektionen, laborativa 

matematikuppgifter, problemlösningsuppgifter i grupp. I elevens val arbetar han med en 

grupp med Rika Problem. Per jobbar ofta med uppgifter som leder till matematikdiskussioner. 

 

Ett exempel på vad jag gör nu är att jag ger små problem i början av en lektion ofta. 

 

Bo 

Bo framhåller även i den här frågan att läroboken är en utmärkt källa att använda vid 

problemlösningstillfällen. Om någon elev/grupp av elever visar sig behöva ha extra träning 

inom något speciellt område så kan man söka efter problem som behandlar det specifika 

området. Han anser att elever ska få träna problemlösning både i grupp och enskilt.  

 

Pia 

Pia jobbar med att låta eleverna i grupp konstruera egna problem, som de sedan ska låta 

klasskamraterna lösa. Det är ett arbetssätt som hon har som målsättning att det ska återkomma 

i samband med varje nytt arbetsområde. Arbetssättet tränar bland annat elevernas 

matematiska språk, då det krävs att de kan förklara sina tankar för sina klasskamrater.   

 

Det är väldigt sällan grupper konstruerar frågor av ”lösa snabbt” karaktär, t ex räkna ut arean på 

kvadraten. En grupp använde sig t ex av fotbollsplanen, med all geometri, som finns där. Det är 

underbart!  

 

En annan typ av problemlösningsuppgifter är uppgifter med öppna svar, då hon anser att det 

är viktigt för eleverna att förberedas på en verklighet utan fasta svar. 

 

Sven  

Sven konstaterar att det blir mer arbete i matematikboken än han skulle önska. Han försöker 

få tid att jobba i grupp och diskutera matematik. Vid problemlösningstillfällena placerar han 

uppgiften på overhead och låter eleverna diskutera.  

 

Ofta blir eleverna stressade av att lämna böckerna. Mattediskussioner ger eleverna en känsla av att 

de inte gjort något på lektionen. 
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Sammanfattning av intervjufråga 4: 

Man kan se vissa skillnader i svaren på den här frågan mellan Per, Pia och Sven. Per framstår 

som trygg och säker i sina val av undervisningsmetod. Han arbetar en hel del med 

problemlösning och han vet vad han vill uppnå med den här typen av undervisning. Även Pia 

ser möjligheter till problemlösningstillfällen. Hon arbetar också friare från läromedel vid 

dessa tillfällen, precis som Per. Sven uttalar en önskan om att jobba mer med problemlösning 

utan läromedlens stöd, men säger själv att det blir så alltför sällan. Sven upplever också att 

eleverna stressas av att lämna läroboken och att de upplever att det inte har utförts något 

arbete om lektionen bestått av matematikdiskussioner. Bo skiljer sig från det övriga genom att 

han uttrycker att han arbetar med problemlösning, men utgår från de uppgifter som finns i 

läroboken. Ibland söker han uppgifter på andra ställen, om han anser att det behövs. Samtliga 

informanter har nämnt grupparbete och matematikdiskussioner som arbetsmetod.  

 

4.2.5 Intervjufråga 5:  

Har du studerat de nya styrdokumenten? Följdfråga om svaret är ja; Står det något om 

problemlösningens roll i elevens utbildning där?  

 

Per 

Han anser att den nya läroplanen är mycket tydligare och mer konkret. Den ger en mycket 

tydligare definition av problemlösning och vilka moment som ska ingå. Problemlösning har 

nu återfått beskrivningen av ett huvudmoment. Här återkopplar han till sin tidigare diskussion 

kring utvärdering av lösningsstrategier. Han anser att Lgr 11 tydligt uttalar ett krav på att 

elever ska utbildas i att utvärdera sina lösningsstrategier. 

 

Där blir också lärarens roll att hjälpa eleven att värdera sina metoder tydlig. 

 

Bo 

Han tycker att den nya kursplanen ger tydligare direktiv kring om vad eleven ska kunna inom 

alla områden. Det finns med en egen beskrivning av problemlösning, han tillägger att man nu 

jobbar med att utforma lokala mål utifrån den nya läroplanen. I den fokuserar man på mål och 

inte på metoder, vilket motiverar att inte nämna problemlösning i lokala kursplaner. 

 

Pia  

Har inte satt sig in i den ännu. 
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Sven 

Han beskriver att det läggs stort fokus på matematikdiskussioner i den nya läroplanen, vilket 

han anser leder till att man måste frångå dagens böcker. När man frångår läroböckerna medför 

det i sin tur att problemlösning blir ett viktigt verktyg.  

 

Att vara låst vid böckerna är livsfarligt för långtidskunskaperna! 

4.2.6 Intervjufråga 6: Har din syn på problemlösning ändrats sedan du var 

nyutexaminerad tills idag?   

 

Per 

Inleder med att han alltid har haft intresse av att jobba med kluriga uppgifter, men han anser 

att han blivit mer medveten om vilka mål han har redan när han delar ut uppgiften. Genom 

åren känner han även att han fått mer erfarenhet och anser att han blivit bättre på att utvärdera 

både vad problemen kan tillföra till elevens matematikutveckling, samt att sedan bedöma vad 

uppgiften tillförde.  

 

Bo 

Har kommit att uppskatta arbetssättet mer med åren.  

 

 Pia  

Anser att hon lägger större vikt vid problemlösning som arbetsmetod allteftersom åren går. 

Pia värdesätter de matematiska diskussionerna mer och anser sig ha blivit bättre på att 

dokumentera och bedöma elevernas utveckling även vad gäller den muntliga prestationen. Det 

tillför trygghet och problemlösningstillfällena är mer genomtänkta och i förväg analyserade 

gällande vilka förväntningar man hon kan ha på eleverna.  

 

Eleverna måste få prata matte och inte bara köra i boken. Jag värdesätter verkligen de matematiska 

diskussionerna jag får vara med om. 

 

Sven  

Sven har haft en ganska likartad syn genom sin tid som yrkesverksam lärare. Han funderar på 

om han var mer styrd av Lgr 80 i början, men då han efter bara en termin som lärare bytte 

läromedel har han svårt att analysera hur synen på problemlösning var innan. Han anser dock 

att han byggt på med ett antal problemlöningsuppgifter under åren.   
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4.3 Resultatsammanfattning 

I det här kapitlet är målet att sammanfatta de definitioner lärarna gett uttryck för under 

intervjuerna. För att stärka tillförlitligheten i resultaten återges några citat ur både 

intervjuerna och litteraturen. 

 

En beskrivning som återkommer i intervjuerna är att definitionen på problemlösning är 

att eleven ska ges möjlighet till kreativt tänkande och matematiska samtal. 

Problemlösning ska träna elever i att söka och prova olika lösningsstrategier. Tre av de 

tillfrågade ansåg dessutom att problemlösning bör ha en annan ursprungskälla än att 

hämtas ur de traditionella läromedlen, då kapitelrubriker kan fungera hämmande för det 

kreativa tänkandet.  

 

Det ska väl inte vara givet med vilken metod uppgiften ska lösas, men uppgifterna i boken ger ju 

också fasta svar och handlar kapitlet om ekvationslösning så tolkar eleverna det som att 

uppgifterna ska lösas med hjälp av ekvationer, så de söker inte efter alternativa lösningsmetoder. 

Alltså är det ju egentligen inga problemlösningsuppgifter. (Sven) 

 

Det är en tanke, som har stöd i kommentarmaterialet till Lpo 94 ”Läroböckernas 

uppgifter har sedan de första räknelärorna kommit att domineras av färdigformulerade 

problem med precis de sifferuppgifter angivna i texten som skall användas i lösningen. 

Ibland är det inte ens äkta problem eftersom räknesättet anges genom sammanhanget 

eller kapitelrubriken” (s 18). Tolkningen är att också litteraturen ger stöd för den här 

definitionen genom att beskriva problemlösning som att eleven ska arbeta med uppgifter 

där lösningsmetoden inte är given. 

 

Informanterna beskriver i varierande grad sin definition på problemlösning med målande ord, 

exempelvis; kreativt, öppna, varierande, samtal, diskussion, tillåtande, glädje & engagemang. 

Man uttrycker att problemlösning är en process där eleven ska tränas i att ta sig an uppgifter 

där lösningsmetoden inte är på förhand given. ”Kreativa uppgifter, där lösningsmetoden inte 

är självklar” (Pia). Ännu ett exempel från en intervju: ”Kreativa och flexibla uppgifter där 

man lämnar de färdiga procedurerna” (Per). Bo anser att problemlösning ska ” ge variation. 

Ibland är det bra att jobba i grupp för att få möjlighet att stöta och blöta och diskutera, vända 

och vrida.” Sven definierar problemlösning som en träning för elever inför att lösa uppgifter 
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med öppna svar. Han motiverar detta med att matematikundervisningen ska vardagsanknytas 

och i vardagen finns inga färdiga uppgifter med givna svar.  

En aspekt som framkom under intervjuerna var att Bo uttalade att han ansåg att det är skillnad 

på vardagsnära problemlösning och matematiskt stimulerande problemlösning.  

 

I de vardagsnära problemen jobbar vi exempelvis med uppgifter som behandlar inköp, möblering 

och renovering mm. De mer färdighetstränande problemlösningsuppgifterna ska vara genomtänkta 

för att kräva lite mer, exempelvis algoritmer och redovisning, steg för steg. (Bo) 

 

En tolkning av det är att även uppgifter som inte innefattar en process på flera steg eller 

kräver att eleven är kreativ i sitt val av lösningsmetoder, kan anses som 

problemlösningsarbete. Med ledning av Bos upplägg att följa läroboken, i stort sett 

genomgående, vilket återges i intervjusammanfattningen, kan man tolka det som att han ser i 

princip all matematik som problemlösning. Han uttrycker att han söker sig från boken om det 

visar sig att någon eller några elever behöver fördjupad träning ”Ibland jobbar jag mer 

specifikt, om man märker att det behövs träning på nåt speciellt område. Då kan man söka 

problem, som behandlar det specifika området”. D v s att han anser att läromedlen ger en bra 

grund inom samtliga områden, även problemlösning. Tvärt emot de övriga tre är Bos åsikt att 

man kan välja att träna eleverna inom ett specifikt område. De tre övriga anser att definitionen 

på problemlösning är öppna uppgifter, där lösningsmetoden inte är förutbestämd. ”Öppna 

uppgifter utan givet svar. Det dyker upp fler problem efterhand. Alla kan börja och lösa på 

problemet delvis, men ju längre man går desto fler delproblem uppstår” (Sven). Även 

litteraturen motsäger att man genom problemlösning kan träna förutbestämda moment, 

eftersom beskrivningen av ett problem är dels att det ska kunna lösas med flera olika metoder, 

dels ska eleven inte kunna gissa sig till vilket räknesätt läraren förväntar sig ska användas.  

Per ger en intressant tolkning när han uttrycker att det i läromedlen finns uppgifter, s k 

kluringar som lätt förväxlas med problem. ”Problemen i läroböcker har mer karaktären av 

kluringar, vilket är trevligt i sig, men inte ska förväxlas med rika problem.”  Han förklarar att 

han menar att dessa kluringar är mer en tankelek, men att de oftast inte innehåller möjligheter 

till alla de steg som bör finnas med för att uppfylla det han definierar som problemlösning. 

Pers definition av kluringar stämmer väl överens med den definition som beskrivs på s 26. En 

kluring borde enligt definitionen vara en finurlig uppgift, mer lik en gåta. Han tillägger också 

att det inte gäller alla kluringar, men att lärare inte ska ta för givet att kluringarna fungerar 

som problemlösningsuppgifter. En tänkbar orsak till att Per särskiljer kluringar från problem 
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kan vara att Pers definition ligger nära det som kallas rika problem, där man har sju kriterier 

som ska vara uppfyllda. Se sidan 13 – 14. 

Vardagsnära matematik används av två av informanterna när de ska beskriva hur de anser att 

styrdokumenten definierar problemlösning. De kan mena att man ska söka uppgifter ur 

elevens närmiljö och med utgång från det konstruera uppgifter. Det kan också betyda att de 

tolkar det som att lärobokens uppgifter där vardagsnära ting förekommer är det som menas i 

styrdokumenten. 

 

Kan tänka mig att de tänker på att vardagliga problem som kan lösas med hjälp av matematik ska 

få stor plats. Få in den matematik människan möter i sin vardag, t ex gå till banken, renovera 

hemma, handla, laga mat, resa, låna pengar mm. (Pia) 

 

Ordet vardagsnära förekommer dock inte alls i två av intervjuerna. Varken Per eller 

Sven använder beskrivningen vardagsnära över huvud taget. Sven anser istället att 

styrdokumentens definition är textuppgift, medan Per tycker det är svårt att tolka 

styrdokumenten, vilket han anser leder till att lärare förlitar sig på att 

läromedelsförfattarna har de rätta definitionerna. Därmed knyts undervisningen hårdare 

till läromedlen. Även om inte Sven uttrycker det lika öppet, så kan hans svar tolkas som 

snarlikt Pers. 

Under intervjuerna dras också paralleller mellan problemlösning och grupparbete. 

Samtliga informanter refererar under intervjun till grupparbete och gruppdiskussioner. 

Man anger bland annat diskussioner och argumentation som ingredienser i definitionen 

av problemlösning. Exempelvis var Pias första tanke ”Elever sitter i grupp och 

diskuterar problem som de fått”. Per menar att ”Problemlösning kan ha en 

matematikfilosofisk utgångspunkt. Det ger möjlighet till matematikprat.” Lärarna menar 

att återkoppling och utvärdering ingår i problemlösningsdefinitionen. En tolkning kan 

vara att underförstått är grupp eller pararbete ganska tätt knutet till problemlösning. 

Andra mer strukturerande ord som återkommer under intervjuerna är: redovisning, logik, 

verktyg, struktur, lösningsstrategier, planering, analysera. Det som skiljer sig här är att de som 

mest diskuterar behovet av struktur är de två lärarna som har jobbat i 30 år. Under deras 

intervjuer återkommer de ofta till behovet av att undervisningen är väl strukturerad, även om 

eleverna är fria i sina val av lösningsmetoder. Båda talar om att eleverna måste få verktygen 

för att kunna tillgodogöra sig problemlösning. ”Läraren ska hjälpa eleven att utveckla hållbara 

strategier och utveckla sin förmåga att bedöma om strategin är hållbar eller ej” (Per).  
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Bo uttrycker det bl a på följande vis:  

 

Det är viktigt att planera noga och tänka efter vad man hoppas det ska ge. Ibland kan man se att 

elever har jobbat lite planlöst utan att redovisa hela tankegången, vilket kan vara en följd av att 

man jobbat med problemlösning utan riktig struktur och att läraren inte har jobbat genomtänkt. 

 

Ytterligare kriterium som återkommer när man ska definiera problemlösning är att problemen 

ska erbjuda en ingång till diskussioner och införlivande av nya begrepp. Per uttrycker att med 

rätt introduktion kan de flesta uppgifter utnyttjas i problemlösningssyfte, ”Algebrauppgifter 

kan vara utmärkta problemlösningsuppgifter, som ger intressanta ingångar till filosofiska 

matematikdiskussioner. Det är ett väldigt bra sätt att träna eleverna på att sätta ord på sin 

matematik och att argumentera för sin lösningsmetod” (Per). Ytterligare en röst, som betonar 

betydelsen av matematikdiskussioner: Eleverna får också höra från varandra hur man 

använder begreppen och det ger dem möjlighet att införliva dem i sitt språk” (Pia). 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att definitionen av matematisk problemlösning 

är relativt enhetlig, både hos lärare och i litteraturen. Undersökningen visar också att 

den är närbesläktad med den definition Nationalencyklopedin ger av ordet problem. 

Man kan summera det med följande mening; problemlösning är att med ett varierande 

mått av ansträngning utföra ett analytiskt tankearbete för att hitta en lösning på en 

uppgift. (http://www.ne.se/problem, 20101219) 

 

4.4 Diskussion 

I stort sett finner man att definitionen av begreppet problemlösning är relativt likartad, både i 

den litteratur som behandlas här och i det som framkommit under intervjuerna. I den här 

undersökningen framstår Bos definition av problemlösning som avvikande. Man måste ändå 

vara medveten om att undersökningen är ganska liten. Den litteratur som behandlas här är 

också inriktad mot problemlösning, vilket innebär att författarna har ett speciellt intresse för 

området. De kan vara på sin plats att åter påpeka att undersökningen strävar efter att ge en 

provkarta på lärares definitioner av problemlösning, med hopp om att det kan leda vidare mot 

en enhetlig definition. 

 

Tre av fyra informanter ger liknande definitioner som funnits i litteraturen. Den fjärde 

intervjun, den med Bo, är så olik de andra tre att det är svårt att koppla den innehållet till 

http://www.ne.se/problem
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sökandet efter en enhetlig definition. Då Bo uttrycker att han i stort sett planerar och 

genomför hela sin undervisning med ledning av läromedlens upplägg finns det mycket lite i 

den intervjun som går att knyta till de definitioner jag funnit i litteraturen som utgör ramverket 

för min undersökning. Den slutsatsen man kan dra av intervjun med Bo är att han förmodligen 

inte är unik. Jag känner också att man ska förhålla sig ödmjuk inför olika tolkningar. Även om 

Bos definition verkar avvika från de övriga informanternas samt litteraturens definitioner så är 

det ändå bara en tolkning. Man kan dra slutsatsen att Bo sätter andra ord på sin definition av 

begreppet problemlösning, men utan vidare studier där man exempelvis gör 

klassrumsobservationer är det inte mycket som med säkerhet bevisar att undervisningen i hans 

klassrum skiljer sig nämnvärt från de övriga tres. Det man kan konstatera är att den muntliga 

definitionen skiljer sig från den man kan finna i litteraturen och som de övriga tre också ger 

uttryck för. 

 

Det som går att utläsa ur de övriga tre intervjuerna är att själva definitionen av 

problemlösning är ganska enhetlig. Både lärare och litteratur definierar problemlösning som 

ett arbete med en uppgift som utmanar elevens intellekt. Problemlösning ska vara kreativ, 

man ska inte kunna lösa uppgiften med en på förhand utstakad metod. Det ska gå att nå 

resultat med olika metoder. Uppgiften ska ha nyhetsvärde för eleven. Varken lärare eller 

läromedel ska lotsa eleven fram till rätt svar.  Den definition som Nationalencyklopedin ger 

av ordet problem, som varande en svårighet som ska övervinnas med tankearbete 

(www.ne.se/problem), genomsyrar definitionen problemlösning som begrepp, både hos 

informanterna och i litteraturen. Det man kan se är att det ändå finns gradskillnader i 

definitionen av problemlösning. Till exempel kräver de som förespråkar arbetet med rika 

problem att betydligt fler parametrar ska vara uppfyllda för att kalla uppgiften ett problem. 

Per är den av informanterna som ligger närmast den definitionen. Han arbetar också med rika 

problem kontinuerligt i sin undervisning. 

 

Utfallet i intervjuerna var ungefär som jag hade förväntat mig. Det är intressant att de två som 

jobbat längst på många sätt stod allra längst ifrån varandra på många vis. Per avvisade till stor 

del användandet av läromedel i problemlösningssammanhang, medan Bo genomgående 

hänvisade till läromedlen. Bo ansåg att läromedelsförfattarna hade god erfarenhet av att tolka 

styrdokument och därmed kunde läraren utgå från läromedlen även när det gällde 

problemlösningsuppgifter. Han ansåg också, tvärt emot Per och de andra två, att man kunde 
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välja problem utifrån vad man ansåg att eleverna behövde träna på. De övriga tre definierade i 

första hand problemlösning som en arbetsmetod utan givna lösningsmetoder. 

 

Egentligen vet jag inte om jag har kommit jakten på en definition mycket närmare, de svar jag 

fått var inte oväntade. Resultatet säger egentligen att eftersom både litteratur och lärare ger 

liknande definitioner borde undervisningen i problemlösning vara relativt likartad över landet. 

De frågor jag fick svar på under intervjun, men som inte rörde min undersökning visar dock 

på att undervisningen i problemlösning förmodligen ser mycket olika ut. 

 

Även om problemlösning beskrivs på likartade vis är definitionen ändå generellt hållen och 

lämnar stort utrymme för den enskilde läraren att tolka definitionen utefter sin egen erfarenhet 

och egen kontext. Man kan med utgångspunkt från den generellt hållna definitionen ha 

förståelse för de svårigheter för den enskilde läraren ställs inför när denne ska genomföra 

problemlösningsmomentet i sin undervisning.  

 

4.6 Granskning av arbetet 

Underlaget är för litet för att dra några absoluta slutsatser. Undersökningen bör betraktas som 

en provkarta över hur lärare kan definiera problemlösning, utan att värdera resultatet med 

någon som helst statistisk koppling.  

 

Det har varit svårt att skilja på vad som är en definition och på vad som är exempel på 

problemlösningsuppgifter. Detta kan ha lett till att jag på något ställe i rapporten blandat ihop 

begreppen, men i stort sett anser jag att begreppen hålls isär. 

I starten läste jag en väldigt stor mängd litteratur, exempelvis examensarbeten med koppling 

till problemlösning. Läsandet var i sig spännande, men det gjorde det lite svårt att fokusera på 

att endast söka definitioner och inte falla föra att ta med för mycket i rapporten.  

Efter en hel del arbete har de flesta avvikelserna från frågeställningarna sorterats bort och min 

förhoppning är att även läsaren upplever att jag håller mig till frågeställningarna. 

4.5 Förslag på vidare forskning 

Det finns klara likheter när man läser litteraturen samt låter lärarna beskriva sin definition. 

Vad som sedan skiljer sig åt när man tittar på vad som uppfattas som bra arbetsmetoder samt 

bra problemlösningsuppgifter. När lärarna definierar problemlösning rör sig diskussionen 

fram och tillbaka mellan definition av problemlösning och beskrivning av vad man uppfattar 
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som problemlösningsuppgifter. Det har varit svårt att försöka sortera ut vad som hör hemma i 

den här rapporten, och även om det är mycket lockande att jämföra de olika infallsvinklarna 

på vad en problemlösningsuppgift är innefattar inte denna rapport den frågan. En tanke är att 

man kan bygga vidare på undersökningen och låta lärare beskriva hur de arbetar med 

problemlösning och därifrån be dem koppla det till sin egen definition av problemlösning.  
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