
 

 

 

 

Examensarbete 

Vad är problemet egentligen? 
En kvalitativ forskningsstudie om matematisk 

problemlösning 

  
 

Författare: Johan Andersson & 
Max Andersson 
Handledare: Anette Bagger 
Examinator: Jeppe Skott 
Termin: HT16 
Ämne: Matematikdidaktik 
Nivå: Avancerad 
Kurskod: 4GN02E 
 
Instituonen för  



  
 

i 
 

Abstrakt 
Med denna kvalitativa forskningstudie vill vi bidra med kunskap om de didaktiska val 
lärare gör vid arbete med det centrala innehållet rörande problemlösning i 
matematikundervisning. Det här gör vi med de didaktiska frågorna vad, hur, när och 
varför som grund. Genom att ha studerat tidigare forskning inom området har vi blivit 
på det klara med var forskningen i dagsläget befinner sig, men också hur den har 
kommit dit. För att spegla syftet med studien valde vi att se på resultatet ur en didaktisk 
teori. Genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare som informanter 
samlade vi in empirin för att i nästa steg använda en fenomenografisk ansats till att 
kategorisera det analyserade resultatet i ett antal teman. Det visade sig att tiden var en 
central fråga för lärare, både för för problemlösningprocessen och lärarnas 
planeringsarbete. Andra omståndigheter som pekades ut som viktiga för arbetsområdet 
man för tillfället fokuserade var vardagsanknytningen, gruppens- och självförtroendets 
roll. Slutsatser som dras i arbetet är att det finns tydliga utmaningar med undvervisning i 
problemlösning. Lärarna är ambivalenta rörande vad problemlösningen har för funktion, 
men det är ett område i matematik som måste arbetas med.  
 

Nyckelord 
Problemlösning, matematik, didaktik, kvalitativ, självförtroende, vardagsanknytning, 
social kontext 
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1 Inledning 
En artikel i Lärarnas tidning (2014-04-01) som vi tagit del av är en i raden av flera 
källor som uppmärksammar det de i den här artikeln väljer att kalla ”kräftgången för 
Sverige i internationella mätningar”. Man syftar till Sveriges sjunkande resultat i 
OECD-undersökningen Programme for International Student Assessment (PISA) där 
svenska elever baserat på dessa resultat ligger under genomsnittet i matematik. PISA 
(2015) skriver att matematiken inte längre är lika fokuserad på att bemästra en samling 
begrepp som den har varit utan istället numera handlar om att förstå matematiken som 
en för vardagen meningsfull problemlösande aktivitet. Även om den senaste PISA-
undersökningen, presenterad 2016, visar på att svenska elever nu ligger på genomsnittet 
anser vi att studien i allra högsta grad är relevant då vi ämnar undersöka vilka didaktiska 
val lärare gör i arbete med just problemlösning. Skolverket har ingen entydig förklaring 
till varför Sverige fram till nu haft en nedåtgående trend resultatmässigt men dåvarande 
överdirektören där, Helén Ängmo, påpekade i samma artikel att högkvalitativ 
undervisning är A och O för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för elever. 
Samtidigt påtalar hon att frågorna om hur förutsättningarna ser ut behöver ställas, har 
lärarna i verksamheten tillräcklig tid för förberedelse? Arbetar man utefter vad 
forskningen säger och på så vis med ett modernt och nytänkande tillvägagångsätt? Med 
vår studie avser vi att få svar på vad lärare i verksamheten tänker på när de planerar 
lektioner med fokus på problemlösning och varför de gör så. Taflin (2007) poängterar 
att hela matematiken är uppbyggd på individens inre drivkraft att finna lösningar på 
problem. Med vår studie vill vi bland annat ta reda på hur lärare går tillväga för att 
eleverna ska komma till insikten att de faktiskt vill lösa de problem de står inför.  
 
Taflin (2007) hävdar med stöd av tidigare forskning att det kan vara svårt att planera för 
undervisning med problemlösning. Hon nämner bland annat en granskning av 
Skolverket från 2003 som visar att undervisningen till för hög grad är läroboksstyrd och 
att undervisningen i matematik nästan uteslutande förknippas med att lösa 
rutinuppgifter i läroboken. Anledningen till att det ser ut så kan säkert skilja sig från 
klassrum till klassrum. Enligt Skolverket (2011) så ska varje elev i sin 
matematikundervisning ges möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa, samt formulera, 
problem och reflektera över valda strategier och metoder. Med andra ord så ska 
aktiviteter av problemlösande karaktär på något sätt genomföras i 
matematikundervisningen. Men i vilka sammanhang planeras det in i lektioner ute i 
verksamheten? Med vår undersökning vill vi få svar på när lärare ger elever uppgifter av 
problemlösande karaktär. 
 
Vi hävdar alltså att lärare står inför flera ställningstaganden i 
undervisningssammanhang. Vi är intresserade av de didaktiska val lärare gör gällande 
problemlösning i matematik, med fokus på vad, hur, när och varför.  
 

2 Syfte och frågeställning 
Här presenteras studiens syfte och frågeställningar.  
 

2.1 Syfte: 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om de didaktiska val som lärare gör när de 
arbetar med det centrala innehållet rörande problemlösning i matematikundervisning. 
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2.2 Frågeställningar: 
 Vad är lärares definition av begreppet problemlösning? 
 Hur säger lärare att de undervisar i problemlösning? 
 När anser lärare att de undervisar i problemlösning? 
 Varför säger lärare att de undervisar i problemlösning? 

 

3 Litteraturbakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras vad dagens och tidigare forskning ser som problemlösning. 
Vilken/vilka metoder forskare i dagsläget anser bör användas för problemlösning i 
skolan. När och hur lärare arbetar med just problemlösningsbaserad matematik samt 
varför det är viktigt att lärare undervisar i problemlösning. Med denna kunskap påbörjar 
vi vår empiriska studie med syftet att ta reda på och bidra med kunskap om hur lärare i 
verksamheten undervisar i problemlösning och vilka likheter deras erfarenheter har med 
vad forskningen säger. 

 
3.1 Vad är problemlösning? 
I den här delen presenterar vi vad tidigare forskning och litteratur säger om vad 
problemlösning är och vad problemlösning faktiskt kan ge eleverna.  
 
Taflin (2007) skriver att problemlösning på senare år har fått en alltmer central del i 
kursplanen för matematik. Definitionen för ett matematiskt ”problem” är i författarens 
mening här att en uppgift är ett ”problem” först när det krävs av problemlösaren att 
tänka till för att ha en chans att lösa ut svaret på uppgiften, det finns alltså ingen given 
metod för att räkna ut svaret. Vid rutinuppgifter i läromedelsböcker finns det istället 
som regel alltid en eller flera metoder som eleverna ska använda sig av vid uträkningar 
av talen. Samma författare säger också att problemet helst också ska ha anknytning till 
verkligheten så att problemlösaren kan göra kopplingar mellan matematik och 
verklighet. Detta belyser även Skolverket (2011) i målen för problemlösning, där de 
benämner det som vardagliga situationer. Ett återkommande begrepp är rika problem, 
vilket är en typ av problemlösningsuppgifter, som Taflin (2007) definierar med hjälp av 
7 kriterier: 
 
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.  
6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 
7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 
 
Ett så kallat rikt problem får med fördel gärna ha verklighetsanknytning eftersom att, 
som vi nämner tidigare, både Taflin (2007) och Skolverket (2011) belyser fördelarna 
med detta. Men det är inget måste för att göra det till ett rikt problem. 
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Polya (1970) menar att lärare som bedriver matematikundervisning där elever endast 
drillas i att lösa rutinuppgifter, kan döda elevernas intresse för matematik. Han menar 
också att sådan undervisning hämmar elevernas intellektuella utveckling. Om lärare 
däremot fokuserar på att ge elever problem som är anpassade efter deras kunskaper och 
som faktiskt intresserar dem, skapas möjligheter till ett självständigt tänkande.  
 
Polya (1970) skriver också om att elever måste ges möjligheten för att upptäcka ett 
intresse för matematiska problem. Han berättar att elever kan tycka att 
matematikproblem kan vara minst lika roligt som korsordslösande eller lika hårt arbete 
som en tennismatch. Om elever finner matematik förknippat med nöje och njutning, 
hävdar Polya att de inte glömmer kunskapen i första taget. Vad som krävs är då bland 
annat att elever får tid till matematiska problem och problemlösning.  
 

3.2 Hur bör lärare undervisa i problemlösning? 
I den här delen presenteras vad tidigare forskning säger om hur problemlösning kan 
arbetas med dels utifrån modeller och scheman, men också utifrån teorier om vilka 
didaktiska val lärare bör göra under elevers problemlösningsprocess. 
 
Polya (1970) har utformat ett schema för hur han tycker att problemlösning bör 
genomföras i undervisningen. Den första fasen handlar om att förstå problemet, vilka 
data som finns och vad villkoren är för problemet. Därefter ska man göra en plan för 
hur problemet ska behandlas. Har eleven stött på ett liknande problem tidigare, om ja, 
kan jag använda en liknande lösningsmetod? Den tredje fasen i schemat handlar om att 
genomföra planen och den sista fasen handlar om att se tillbaka på problemet. I sista 
fasen ska eleven ompröva och utvärdera om problemet är löst, samt reflektera över om 
resultatet eller metoden går att återanvända.  
 
Schoenfeld presenterade (1992) i Handbook of Research on Mathematics Teaching and 
Learning: A Project of the National Council of Teachers of Mathematics en metod för 
hur lärare kan undervisa i problemlösningsbaserad matematik. Denna metod delar han 
upp i tre steg, före, under och efter. Före syftar till vad läraren bör göra innan eleverna 
börjar arbeta, författaren menar att läraren bör lägga fokus på att läsa problemet med 
eleverna, diskutera ord och begrepp och på något sätt tydliggöra behovet av att förstå 
vad det är man ska göra. I vissa fall också uppmuntra eleverna till att tänka tillbaka och 
se om de känner igen problemet och isåfall kan komma ihåg en lösningsmetod som de 
kan testa. Under avser vad läraren ska göra under tiden eleverna arbetar, läraren bör 
observera eleverna och genom detta se styrkor och svagheter. Ge tips om så behövs eller 
utveckla problemet, på så sätt får alla en positiv upplevelse men även en ständig 
utmaning. Efter syftar till hur läraren avslutar lärotillfället, denne bör låta eleverna visa 
lösningar och strategier för varandra och samtidigt diskutera dem. Här försöker man att 
hitta samband mellan lösningar, eller lyfta hur olika lösningar kan fungera för samma 
uppgift. Även i Taflin (2007) lyfts den här metoden som en lämplig didaktik för lärare i 
verksamheten. 
 
Mathematical thinking and problem solving (Schoenfeld, 1994:46) är ett samlingsverk 
av matematiker, matematiklärare och vetenskapsmän i kognitivism. I det här 
samlingsverket beskriver en matematiker vid namn Bruce Reznick, att problemlösare 
står inför tre preliminära frågor som är snarlika faserna i Polyas (1970) tidigare nämnda 
problemlösningsschema. Reznicks frågor är: 
 
1. Finns det en lösning?  
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2. Vad behöver jag veta för att hitta lösningen? 
3. Hur ser lösningen ut? 
 
Vad som är gemensamt för Schoenfelds och Reznicks tankar om tillvägagångssätt är att 
planering är viktigt innan lösningen hittas. Vilka förkunskaper har eleven och vad 
behöver eleven ta reda på för att lösa problemet?  
 
Hein (2012) säger att en vanlig definition av begreppet motivation är de faktorer som 
väcker, kanaliserar och bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål. För att elever 
ska vilja genomföra en problemlösningsuppgift krävs det en inre vilja, motivation. Det 
här är en didaktisk utmaning för lärare. Hur kan lärare motivera elever till att lösa ett 
problem? Skolverkets kvalitetsgranskning Lusten att lära (2003:19) säger att elever ska 
arbeta med individanpassade uppgifter, som de har en chans att klara av. Om elever 
lyckas lösa uppgifter, i synnerhet i matematik, finns det en fortsatt lust att vilja lära, Det 
här har en betydelse för lärares val i undervisning. Men i granskningen framgår det 
tydligt att uppgifterna inte får vara för enkla att lösa. En optimal uppgift ska gå lösa med 
rimlig ansträngning. För lätta uppgifter kan skapa en känsla av meningslöshet, medan 
för svåra uppgifter kan skapa ångest (Ibid).  
 
Skolverkets granskning (2003) nämner också tid och arbetsmiljö som två viktiga 
resurser för lyckad undervisning. Att lösa ett problem tar ofta längre tid än att lösa en 
rutinuppgift i matematik, och det behöver både lärare och elever ha kunskap om. För 
lärares del handlar det om att ge problemlösning utrymme i matematikundervisningen. 
För elevers del handlar det om att inte ge upp, och det hänger ihop med 
motivationsdelen som nämndes tidigare. Gällande arbetsro säger granskningen (Ibid) att 
ett gott socialt klimat mellan lärare och elever, samt elever emellan är viktigt. I 
granskningen framgår det också att elever behöver bli positivt bemötta, inte minst när 
de misslyckas, för att inte tappa självförtroendet. Elever behöver se lärandet i 
förhållande till sig själva, och inte i jämförelse med andra elever.   
 

3.3 Varför bör lärare undervisa i problemlösning? 
 
I den här delen presenteras vad tidigare forskning och litteratur säger om varför 
problemlösning ska vara en del av matematikundervisningen.  
 
Möllehed (2001) hävdar att problemlösning är en viktig del av 
matematikundervisningen för att elevernas kreativitet och flexibilitet i matematik ska 
främjas. Författaren menar att vid problemlösning undviks slentrianmässiga lösningar, 
med det menar författaren rutinmässiga lösningar.  
Tomas A. Romberg (Romberg, 1994) har formulerat begreppet “matematisk 
läskunnighet” och föreslår då att matematikstuderande bör kunna fem mål för att vara 
just matematisk läskunnig. De fem målen ser ut på följande vis: 
 

1. “Learning to value mathematics: Understanding its evolution and its role in 
society and the sciences.  

2. Becoming confident of one’s own ability: Coming to trust one’s own 
mathematical thinking, and having the ability to make sense of situations and 
solve problems.  

3. Becoming a mathematical problem solver: Essential to becoming a productive 
citizen, which requires experience in solving a variety of extended and 
nounroutine problems.  
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4. Learning to communicate mathematically: Learning the signs, symbols, and 
terms of mathematics. 

5. Learning to reason mathematically: Making conjectures, gathering evidence, 
and building mathematical arguments.”   (Romberg, 1994:288) 

De här fem målen som tas upp i Romberg (1994) kan på ett eller annat vis kopplas till 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011). I 
kursplanen för matematik står det exempelvis att undervisningen i ämnet ska utveckla 
elevernas kunskaper om hur matematik kan användas i vardagliga situationer. Det står 
även att undervisningen ska bidra till att elever känner en tilltro till egna matematiska 
förmågor (Skolverket, 2011:62). Det här kan jämföras med Rombergs första två mål om 
matematisk läskunnighet som nämndes tidigare.  
 
Rombergs tredje, fjärde och femte mål kan direkt kopplas till de matematiska 
förmågorna som undervisningen ska ge förutsättningar till att elever utvecklar. 
Rombergs tredje mål, becoming a mathematical problem solver, kan länkas samman 
med problemlösningsförmågan. Rombergs fjärde mål, learning to communicate 
mathematically, kan länkas samman med samtals-, argumentations- och 
redogörelseförmågan i läroplanen (Skolverket, 2011:63). 
 
Vid arbete med problemlösning behöver elever göra egna val om hur de ska gå tillväga. 
För att göra det på bästa möjliga sätt behöver eleverna reflektera över sitt eget tänkande 
och lärande. Skolverket (2015) skriver om detta fenomen och begreppet för det är 
metakognition. Om en elev vid problemlösning har en känsla av att tankegången är rätt 
och att problemet är på väg att lösas, ska eleven känna en vilja att fortsätta. Känner 
eleven däremot att en lösning på problemet inte närmar sig med hjälp av hur hen tänkt, 
ska eleven vilja göra ett annat val och testa något nytt. Den här typen av reflektion av 
det egna tänkandet, metakognition, är viktigt för att elever ska fungera som framtida 
medborgare. Genom problemlösning får eleverna tillfälle att planera, ta egna initiativ, 
resonera med sig själva och med andra samt reflektera. 
 

3.4 När bör lärare undervisa i problemlösning? 
 
I den här delen presenteras vad tidigare forskning och litteratur säger om när 
problemlösning ska genomföras i lärandesituationer.  
 
I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009) Undervisning i matematik- 
utbildningens innehåll och ändamålsenlig, uttrycks det att lärares fokus bör ligga på att 
organisera lärotillfällen där eleverna ges möjlighet att utveckla samtliga matematiska 
förmågor, efter sina förutsättningar. Att arbeta med olika typer av 
problemlösningsuppgifter, enskilt, i par eller i grupper, ger eleverna möjlighet att 
utveckla flera förmågor samtidigt beroende på hur läraren har konstruerat uppgiften. 
När lärare låter elever arbeta med problemlösning beror på vilket syfte läraren har i 
åtanke. Lärarens tolkning av kursplansmålen har betydelse för hur 
problemlösningsuppgifter konstrueras och när i undervisningen det arbetas med. 
Läraren kan se problemlösning som den mest centrala del av matematikundervisningen 
vilket kan leda till att större delen av undervisningen kretsar kring just strategier för 
problemlösning. För en annan lärare kan problemlösning i stort sett genomgående vara 
kopplat till vardagsanknytning och en tredje kan se det som ett sätt för eleverna att 
bygga upp sitt självförtroende för matematiken.  
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I Lärande, skola, bildning skriver Staffan Selander (2010) att det inte finns en särskild 
tidpunkt för när ett område bör genomföras som fungerar för alla barn och ungdomar. 
Men Selander nämner däremot att psykologen B.F. Skinner menar att lärande bör ske i 
små, små steg, och att varje del i lärandet ska behärskas innan man ska gå vidare. 
Selander nämner samtidigt en annan syn på lärande, problembaserat lärande, där elever 
ska möta delar i undervisningen som de ännu inte behärskar. Vilken syn på lärande och 
undervisning som lärare väljer är upp till var och en, men i just problemlösning är det 
svårt att anamma B.F Skinners syn på lärande eftersom en stor del i problemlösningen 
bygger på att lösningsmetod eller tillvägagångssätt inte är explicit utskrivet, utan att det 
ligger i problemlösarens händer att finna.    
 

3.5 Sammanfattande reflektion av tidigare forskning 
I den tidigare forskningen säger Taflin (2007) och Polya (1970) att problemlösning är 
en uppgift där en lösningsmetod inte presenteras, och att tid är en essentiell faktor i 
problemlösning. I den tidigare forskningen har vi hittat en modell för hur man ska gå 
tillväga i problemlösning i matematik. Denna modell har sedan andra utgått från och 
rekonstruerat utefter hur de vill att den ska se ut. Genomgående i den tidigare 
forskningen är också att problemlösning ger möjligheten att elever stimulerar och 
utvecklar flera matematiska förmågor samtidigt. Undervisning i problemlösning bidrar 
även till att elever blir mer självständiga och fungerande individer i den kommande 
framtiden, både i och utanför skolan. Vad som fattas i tidigare forskning är när 
problemlösning bör äga rum, och om inte elever kan påverkas negativt av 
problemlösning. Det här problematiseras ytterligare i diskusionasvnittet.  
 

4 Teoriavsnitt 
 
Eftersom syftet med forskningsstudien är att bidra med kunskap om de didaktiska val 
lärare gör när de arbetar med det centrala innehållet rörande problemlösning i 
matematikundervisning, har vi valt att se på resultatet utifrån en didaktisk teori.  
 

4.1 Vad är didaktik?  
Didaktik har en lång historia och härstammar enligt Håkansson och Sundberg (2012) 
från det grekiska ordet didáskein som översätts till lära ut, undervisa, analysera, bevisa. 
Författarna menar att didaktik genom historien har setts som en ”samhällteoretisk ram 
för undervisning och lärande” (Håkansson & Sundberg, 2012:36). Uljens (1997) säger 
att didaktik är undervisningens teori och praktik, men menar samtidigt att en fullständig 
och diskutabel definition av begreppet didaktik är svår att ge. Wahlström (2016) skriver 
att didaktik utifrån tyska kulturtraditioner främst kan ses som en teoretisk vägledning 
för hur kunskap ska förmedlas, men hon skriver samtidigt om en kritisk-konstruktiv 
didaktik som en teori för vad undervisningens innehåll bör vara.  
 
Vad Uljens (1997), Håkansson & Sundberg (2012), Selander (2010) och Wahlström 
(2016) har gemensamt om didaktik är didaktikens grundfrågor vad, hur, när och varför. 
Författarna säger att didaktikens grundfrågor vägleder lärare vid planering och 
genomförande av undervisning. Vad de olika grundfrågorna ska problematisera ska vi 
nu försöka förklara.  
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4.2 Vad ska läras? 
Håkansson & Sundberg (2012) skriver att vad-frågan syftar på vad lärare väljer att 
undervisa om och Uljens (1997) menar att didaktikens vad-fråga svarar på vad 
undervisningen ska innehålla och vad målet är med undervisningen. Wahlström (2016) 
säger också likt Uljens att vad-frågan svarar på vad målet med undervisningen är. 
Selander (2012) skriver att vad-frågan ofta besvaras i läroplaner och kursplaner och i 
Skolverket (2011) kan man läsa om skolans grundläggande mål och riktlinjer, samt om 
kunskapsmålen i de olika ämnena som eleverna undervisas i. Precis som Selander 
(2012) säger, styr läroplanen vad lärandesituationer ska innehålla och handla om. I 
matematikavsnittet i Skolverket (2011) presenteras två mål som undervisning om 
problemlösning i matematik i årskurs 4-6 ska beröra:  
 

”• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.” 
(Skolverket, 2011:65) 

 

4.3 Hur ska det läras? 
Uljens (1997) menar att hur-frågan syftar på hur förmedlingen eller utbytet av kunskap 
ska gå till. Håkansson & Sunderberg (2012) menar att hur-frågan svarar på hur 
undervisningen ska gå till, med vilka medel och metoder. Selander (2012) poängterar 
utöver tidigare nämnda författares tolkningar av frågan att det finns många olika teorier 
om hur man undervisar på bästa möjliga sätt och att debatten pågår fortfarande. Det 
finns inget entydigt svar på om lärare till exempel ska låta elever arbeta enskilt eller i 
grupp. Det finns heller inget entydigt svar på om lärare alltid ska utgå från elevernas 
förkunskaper och bygga vidare på det, eller om elever ska dyka in i områden de 
fortfarande är obekanta med. Med problemlösning i fokus kan den didaktiska hur-frågan 
som Uljens (1997), Håkansson & Sundberg (2012) och Selander (2012) behandlar 
handla om att välja hur elever ska närma sig ett problem i matematik. Är det till 
exempel enskilt, i par eller med hjälp av alla studiekamrater? Används problemlösning i 
undervisningen som ett verktyg för att få mer kunskap om ett visst räknesätt, eller för att 
lösa vardagsanknutna matematiska problem? Det här är frågor lärare kan ha i åtanke vid 
planering av hur undervisningen ska bedrivas. Vi vill med den här studien bidra 
kunskap om hur lärare både ser på begreppet problemlösning och hur de undervisar i 
och om det.  
 

4.4 När ska det läras?  
Uljens (1997), Håkansson & Sundberg (2012) och Wahlström (2016) skriver att när-
frågan är en didaktisk grundfråga, men utvecklar inte frågan ytterligare. Selander (2012) 
väljer att definiera när-frågan ur två olika synvinklar. För det första när något ska 
introduceras, vilket syftar till vad läraren ämnar lära ut vid ett specifikt tillfälle och i 
vilken situation det bör ske. Om den didaktiska när-frågan tillämpas på ett 
introducerande sätt skulle det kunna innebära att läraren använder sig av 
problemlösning vid en uppstart av ett område för att exempelvis fånga elevernas 
intresse. I problemlösningssammanhang kan lärare ställa sig frågan om när elever ska 
arbeta med problemlösningsuppgifter. Är det i anknytning till det arbetsområde eleverna 
arbetar med i en eventuell läromedelsbok, eller blir lösningsprocessen för automatiserad 
då? Ska problemlösning fungera som en avslutning i ett arbetsområde, eller ska det 
genomsyra all matematikundervisning? I Skolverket (2011) står det ingenting om när 
lärare eller elever bör lyfta ett visst område i det centrala innehållet, mer än att målen är 
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specifika för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Teoretiskt sätt finns det kanske lärare som 
väljer att undervisa i problemlösning i endast årskurs sex.  
 
För det andra när något ska repeteras eller förtydligas, vilket syftar till när under 
undervisningssituationen eller området man bör repetera och förtydliga innehållet. 
Vidare så påpekar författaren att det är en viktig del av lärarens yrke att identifiera vilka 
situationer det är mest lönsamt för varje individ (elev) att få möjlighet till repetition.  
  

4.5 Varför ska det läras? 
Håkansson & Sundberg (2012) menar att varför-frågan svarar på anledningen till varför 
vi väljer ett särskilt innehåll i undervisningen. Uljens (1997) och Wahlström (2016) 
skriver att varför-frågan svarar på hur lärare kan motivera elever att lära sig om ett visst 
innehåll. Selander (2010) ifrågasätter hur lärare vet varför elever i en viss årskurs ska 
lära sig om ett visst innehåll vid en viss tidpunkt. Författaren tar upp ämnet matematik 
som exempel, och menar att en anledning till (varför) elever ska undervisas i matematik 
kan variera beroende på var tonvikten i ämnet ligger. En anledning till att elever ska 
undervisas i matematik är för deras egen skull. Elever kan tycka att det är intressant och 
se matematik som ett intellektuellt äventyr. Problemlösning kan vara en del av 
matematiken som vissa elever älskar, eftersom det kan ses som ett större äventyr att lösa 
ett problem än en rutinuppgift. Selander (2012) menar att en annan anledning kan vara 
för att matematikkunskap ligger som grund för andra ämnen som exempelvis fysik. En 
tredje anledning som författaren menar kan vara motivet till matematikundervisning är 
för att elever ska fostras till självständiga medborgare i framtiden; i vardagslivet krävs 
matematik för att hantera till exempelvis ekonomi. I vardagssammanhang finns det 
sällan en given lösningsmetod för de matematiska situationer elever stöter på, och då är 
kunskaper och förmågor rörande problemlösning attraktivt att kunna.  Vad Selander 
(Ibid) vill poängtera är att ett och samma ämnes syfte kan variera beroende på var 
tonvikten i ämnet ligger.  
 

5 Metod 
 
I det här kapitlet presenteras den metod som vi med stöd från metodforskare har valt för 
att samla in vårt empiriska material. Här presenteras också vår analysmetod och de 
etiska övervägandena som vi har tagit hänsyn till i studien.   

 
5.1 Val av ansats 
Eftersom syftet med studien är att bidra med kunskap om de didaktiska val som lärare 
gör när de arbetar med det centrala innehållet rörande problemlösning i 
matematikundervisning, har vi valt att genomföra arbetet utifrån en fenomenografisk 
ansats. Möllehed (2001) hävdar att i en fenomenografisk ansats används intervjuer som 
metod för att förstå skilda uppfattningar och för att ge verkligheten en så stor rättvisa 
som möjligt. Allwood & Eriksson (2012) skriver också att en fenomenografisk ansats 
används när forskare vill undersöka människors skilda uppfattningar och erfarenheter av 
ett innehåll. Ytterligare en referens som grundar valet av den här studiens ansats är 
Marton & Booths tankar om just fenomenografi (Marton & Booth, 2000). Författarna 
menar att ansatsen kan användas för att se fenomen från olika perspektiv, och att 
människors olika erfarenheter påverkar hur saker och ting tolkas. 
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I läroplanen för grundskolan presenteras problemlösningsmålen på ett gemensamt sätt 
för samtliga lärare i svenska skolor, men arbetet med målen kan genomföras på olika 
sätt utifrån lärares olika erfarenheter och tolkningar. Det är därför vi har valt en 
fenomenografisk ansats i den här studien. Kopplingar mellan fenomenografi och 
didaktik har Krokmark (2007) tidigare också gjort. Han menar att didaktiken ser till 
undervisningens innehåll och fenomenografin på ett motsvarande sätt ser till 
erfarenheters innehåll. Med den vetskapen anser vi att en fenomenografisk ansats 
tillsammans med en didaktisk teori lämpar sig väl för den här studien. 
 

5.2 Analysmetod 

 
Som det går att utläsa under rubriken resultat och analys nedan, valde vi att presentera 
resultatet uppdelat efter våra frågeställningar med en analys av informanternas svar i 
slutet av varje delkapitel. Frågeställningarna är inte identiska med intervjufrågorna men 
vår tolkning av informanternas svar, tillsammans med spegling mot tidigare forskning 
gav oss ett resultat. Forskningsfrågorna är: 
 

 Vad är lärares definition av begreppet problemlösning? 
 Hur säger lärare att de undervisar i problemlösning? 
 När anser lärare att de undervisar i problemlösning? 
 Varför säger lärare att de undervisar i problemlösning? 

 
Metoden för analysen har varit att med hjälp av den fenomenografiska ansats som vi 
beskriver ovan i val av ansats, kategorisera informanternas svar efter teman. Temana 
kan vara likheter eller olikheter i informanternas svar som vi kunde utläsa ur empirin. 
Detta resulterade i ett antal intressanta slutsatser som vi kunde jämföra med vad tidigare 
forskning säger om området. 
 
 

5.3 Metodval 
 

Utifrån vårt syfte med studien som är att bidra med kunskap om de didaktiska val lärare 
gör i matematikundervisningen, ansåg vi att ett kvalitativt tillvägagångssätt lämpade sig 
bäst. Det här med anledning av att Barbosa da Silva & Wahlberg (2011) säger att det 
kvalitativa tillvägagångssättet inte endast är en teoretisk eller teknisk förståelse för 
någonting, utan också för människans sätt att förhålla sig till saker och ting. Författarna 
menar vidare att tolkning och förståelse spelar en betydande roll i alla människans 
aktiviteter. Till det kvalitativa tillvägagångssättet har vi valt semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod för att ge oss bästa möjliga empiri.  
Kvalitativ forskning innebär att man analyserar vad människor säger vid, i detta fall, 
intervjuer för att sedan tolka datan utifrån en teori. Bryman (1997) menar att det 
tydligaste tecknet för en kvalitativ forskning är viljan hos forskaren att sätta sig in den 
studerade personens perspektiv och försöka förstå erfarenheter, handlingar och dylikt 
hos individen. Teorin som vi sedan utgått ifrån för att analysera den insamlade datan är 
som vi tidigare nämnt en didaktisk teori med de didaktiska frågorna, vad, hur, när och 
varför som utgångspunkt. I teoriavsnittet presenterar vi vilka teorier om varje fråga vi 
har tagit del av och det är också de teorierna vi utgått ifrån när vi analyserade 
informanternas svar. 
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Kylén (2004) menar att strukturen på intervjun kan skilja sig mycket beroende på vad 
intervjuledaren har för syfte med intervjun. Intervjuerna kan vara korta, långa, öppna 
eller styrda osv. Författaren menar att på 40-60 minuters intervju kan man klara av flera 
teman och fördjupa sig i det som känns mest relevant. Vidare så menar han att långa 
intervjuer ofta är öppna, i öppna intervjuer har som regel intervjuaren ett par teman som 
är tänkta att diskuteras med informanten. Intervjuledaren ställer en öppen fråga, 
exempelvis ”vad är din definition av begreppet problemlösning?”, varpå informanten får 
berätta fritt och intervjuledaren kan sedan styra samtalet om frågan för att få reda på 
precis vad man är ute efter. Öppen-, ostrukturerad- och semi-strukturerad intervju är 
samma sorts intervju, bara olika termer. 

 
5.4 Datainsamling 
 
Datainsamlingen, eller empirin, är insamlad med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
Denscombe (2016) påpekar att intervju är en lämplig metod för datainsamling när syftet 
med undersökningen är att få så kallad privilegierad information av sina informanter. 
Vilket innebär att man genom samtal, med i detta fall aktiva lärare, kan få goda insikter 
om erfarenheter och kunskaper. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har 
en lista med ämnen där öppna frågor ställs till informanten. Vad som är utmärkande för 
den semistrukturerade intervjun är att informanten ges möjlighet att utveckla sina 
förklaringar. Under intervjun kan forskaren ställa följdfrågor som anpassas efter 
informantens utläggningar (Ibid). Syftet med undersökningen är, som vi tidigare nämnt, 
att ta reda på hur aktiva lärares erfarenheter av arbetet med problemlösning ser ut. Vi 
valde denna metod för datainsamling eftersom vi ansåg att vi kunde få ut mesta möjliga 
information av våra informanter på det sättet. Bryman (1997) styrker den teorin och 
menar att när intervjupersonen får möjlighet att tala fritt om ett tema eller en öppen 
fråga kan delar av utläggningen innehålla viktig information som vid en mer styrd 
intervju inte skulle framkomma. 
 

5.5 Urval 
 
Eftersom syftet med vår studie är att bidra med kunskap om de didaktiska val lärare står 
inför vid arbete med problemlösning i matematik så var det enda kriteriet för val av 
informanter att det skulle vara lärare som undervisar i ämnet. Vi gick in på ett antal 
slumpmässigt valda skolors hemsidor och kollade upp om det fanns information om 
vilka lärare som undervisade i vad. När vi hittade information som berättade för oss att 
en viss lärare undervisade i matematik tog vi kontakt via mejl med den här läraren och 
frågade om hen kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Vi mejlade vår 
intervjuförfrågan till något fler lärare än antalet intervjuer vi hade tänkt oss eftersom vi 
antog att alla vi mejlade inte per automatik ville ställa upp. Vi gjorde alltså inte urvalet 
baserat på lärare som vi på något sätt visste var speciellt intresserade av just 
problemlösning. Vi ville ha lärare som undervisar i matematik och ta del av deras 
erfarenheter av problemlösning, utan kännedom om deras sätt att undervisa. Denscombe 
(2016) kallar denna typ av urval för ett subjektivt urval, vilket bygger på att man väljer 
ut sina informanter baserat på deras erfarenheter och relevansen för ämnet. Metoden gör 
att forskaren kan skapa sig en god bild av området genom att endast intervjua ett mindre 
antal informanter. 
 
De deltagande informanterna, fem stycken, har genomgått sin lärarutbildning vid olika 
tillfällen vilket gör att deras matematikdidaktiska utbildning kan skilja sig. Vi gjorde ett 
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medvetet val att inte lägga någon särskild vikt vid det eftersom alla lärare i dagsläget 
ändå jobbar utefter samma kursplan. 
 

5.6 Genomförande 
 
Som vi tidigare nämnde valde vi slumpmässigt ut vilka lärare vi skulle kontakta för 
intervju. Vi kontaktade lärarna via mejl i vilka vi förklarade kort vilka vi var och vårt 
ändamål. Vi hade sen tidigare skrivit en mall som vi klistrade in i de mailen vi skickade 
till lärarna. Därefter väntade vi på svar. Lyckligtvis svarade flera lärare tidigt och vi 
hade fyra lärare klara för intervju redan efter någon dag. Våra intervjuer genomfördes 
sedan på skolorna där informanterna arbetar, dels för att vi ville göra det enkelt för 
informanterna men också för att informanten skulle ha möjlighet att visa upp något 
särskilt material eller liknande under intervjun. Alla intervjuer genomfördes i någon 
form av konferens- eller grupprum på skolan med undantag för en där läraren tyckte att 
vi kunde sitta i hens klassrum, då eleverna hade idrottslektion i en annan lokal. 
Denscombe (2016) påstår att intervjuer som genomförs i en för informanten trygg miljö 
ger bättre förutsättningar för en bra intervju.  
 
Innan varje intervju berättade vi kort om vårt syfte med studien och varför vi var 
intresserade av området. Tre av lärarna vi intervjuade visade sig ha ett relativt stort 
intresse för just problemlösning och därav ställde de en del frågor om vår studie, hur 
frågeställningarna såg ut osv. Det gjorde att vi, innan intervjuerna började, diskuterade 
kort om vår studie och vilken tidigare forskning vi hade tagit del av. Innan intervjuerna 
genomfördes poängterade vi också återigen om de etiska riktlinjerna som vi lyfte redan i 
förfrågan om intervjun. Vi berättade alltså igen att den insamlade datan kommer 
behandlas med största möjliga konfidentialitet, och att deltagarna när som helst kan 
välja att avbryta sin medverkan i intervjun och forskningen. Därefter ställdes första 
frågan från intervjuguiden. 
 
Samtliga fem lärare som vi intervjuade hade långa och intressanta utläggningar om i 
stort sett varje fråga vi ställde. Alla lärarna berättade också att de hade ett genuint 
intresse för matematik och inte bara undervisade i ämnet eftersom de var tvungna till 
det, vilket tydligen kan vara fallet på vissa skolor.  
 

5.7 Bearbetning av data 
 
Intervjuerna som genomfördes spelade vi in både med en mobiltelefon och en dator. Det 
gjorde vi för att vara säkra på att vi skulle få med allting som sades under intervjun, som 
en säkerhet ifall att den ena inspelningsapparaten skulle gå sönder under intervjun. Efter 
intervjuerna transkriberade vi vad informanterna sagt ordagrant, allt från ord till 
hostningar och skratt. Därefter analyserade vi resultatet utefter vår analysmetod och 
hittade teman i form av likheter och olikheter. Därefter fördes citat från informanternas 
utläggningar in i resultatdelen för att att göra studien så tydlig som möjligt.  
  

5.8 Trovärdighet och tillförlitlighet 

 
Vad gäller den kvalitativa forskningsprocessen så är det omdiskuterat huruvida man kan 
bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten. Lincoln & Guba (1985) menar att det i 
flera fall av den kvalitativa forskningen inte finns något sätt att validera forskningen och 
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på så sätt visa att forskarens resultat är exakta. Enligt Denscombe (2016) beror det bland 
annat på att man aldrig kan kontrollera fyndkvaliteten på samma sätt som man inom 
naturvetenskapen kan upprepa ett experiment. Han menar att det bland annat beror på 
att det är i princip omöjligt att återskapa en social inramning, tiden mellan 
undersökningarna kan påverka vilka svar informanterna ger. Vidare så menar han också 
att forskare som genomför denna typ av forskning ofta kommer väldigt nära sin 
forskning och att det av den anledningen kan bli svårt för en utomstående forskare att få 
fram nästintill identiska slutsatser (Ibid). Det är på grund av dessa aspekter som Lincoln 
& Guba (1985) föredrar att använda termen ”trovärdighet” före ”validitet” vid denna typ 
av forskning. Denscombe (2016) säger att forskaren ändå kan försvara sin forskning och 
dess resultat med hjälp av vissa åtgärder. En av dessa åtgärder kallas för att använda sig 
av ”grundade data”, vilket innebär att forskningen till stor del har gjorts i fältet och med 
hjälp av empiriska data. Vår studie bygger på sådan här ”grundad data” eftersom det 
empiriska materialet kommer från lärare som är aktiva ute i fältet. Vilket bidrar till vår 
studies trovärdighet.  
 
Forskningens tillförlitlighet bygger enligt Denscombe (2004) på uppfattningen att näste 
forskare ska kunna applicera samma metod för datainsamling och på så sätt kunna 
upprepa forskningen. Skillnaden mellan trovärdighet och tillförlitlighet är alltså i det här 
fallet att trovärdigheten handlar om möjligheten att få ett liknande resultat. Medan 
tillförlitlighet istället handlar om huruvida metoden är applicerbar till liknande 
forskning vid ett senare tillfälle. Med andra ord så ska resultat inte behöva variera från 
en tidpunkt till en annan och heller inte variera beroende på vem som står bakom 
undersökningen. Som vi skrivit ovan så är det inte helt lätt att göra om kvalitativ 
forskning på ett rättvist sätt men som vi ser det så är metoden för vår studie möjlig att 
använda sig av igen för att få ett liknande resultat som det vi presenterar längre ner 
under rubriken resultat och analys. 

  
5.9 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra essentiella riktlinjer som man vid forskning ska ta 
hänsyn till. Dessa fyra riktlinjer är följande: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera samtliga deltagare i 
undersökningen vad forskningens syfte är, samt vad deltagarnas uppgift är och vilka 
deras villkor är. Deltagarna ska informeras om att de när som helst kan välja att avbryta 
sin medverkan i forskningen. Samtyckeskravet innebär att forskare behöver ha 
deltagarnas samtycke för att utföra forskningen. I fall där de undersökta är under 15 år 
krävs samtycke även från vårdnadshavare, men i den här studien intervjuas endast 
lärare. Konfidentialitetskravet är den regel som säger att personuppgifter och all annan 
känslig information skall ges största möjliga konfidentialitet. Forskarna förbinder en 
tystnadsplikt gentemot deltagarnas uppgifter. Nyttjandekravet betyder att all insamlad 
data endast får användas för det tilltänkta forskningsändamålet och får inte föras vidare 
till något annat bruk.  
 
Vår studie följer dessa fyra krav på så sätt att berörda lärare gavs information om vad 
studiens syfte är och hur vi kommer använda informationen innan intervjun. De fick 
också information om att de när som helst under intervjun eller vid ett senare tillfälle 
har rätt att ta tillbaka sitt medgivande till att delta. Lärarnas namn finns inte med för att 
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göra dem oidentifierbara och forskningsmaterialet kommer inte att ges ut till någon 
obehörig.  
 
 

6 Resultat och Analys 
 
I den här delen redovisar vi de resultat vi fått genom intervjuer med lärare, samt 
analysen av informanternas svar. Eftersom vår teoretiska utgångspunkt för studien är de 
didaktiska grundfrågorna vad, hur, när och varför ansåg vi att en liknande struktur 
skulle göra resultat- och analysavsnittet tydligt. Här följer nu de fyra frågeställningarna 
för studien i form av underrubriker. Där presenteras resultaten från de intervjufrågor 
som är kopplade till respektive frågeställning, de olika informanternas svar under varje 
frågeställning och en analys av de svaren utifrån tidigare forskning. Sist i kapitlet 
kommer en sammanfattande analys där teman presenteras och vilka slutsatser vi kan dra 
från dem.  

 
6.1 Vad är lärares definition av begreppet problemlösning? 
Samtliga intervjuer började med att vi ville få insikt i vad informanternas definition av 
begreppet problemlösning är. Därför ansåg vi att en öppen fråga om vad detta är 
passade väl att inleda intervjun med. Den första frågan utifrån intervjuguiden var 
identisk med den första frågeställningen och löd följande: 
 
”Vad är din definition av begreppet problemlösning?” 
 
 
Lärare 1 svarar: 
 
”Jag tänker att det är en textuppgift där flera räknesätt används och där uträkningen 
kommer i flera steg. Svaren kan redovisas med olika representationsformer, till exempel 
bilder. Det ska ta längre tid att lösa än vanliga uppgifter.” 
 
Lärare 2 svarar: 
 
”Det är det som är matematik. För att vara en god problemlösare måste du vara 
förtrogen med matematiken. För att kunna räkna krävs bara räkneteknik, men att lösa 
problem är för mig riktig matematik.”  
 
Lärare 3 svarar:  
 
”Det är en uppgift som man inte löser direkt, utan man behöver fundera och klura lite 
mer på den än vad man gör på nakna rutinuppgifter. Och att det finns olika vägar att ta 
sig fram till svaret. Det är väl så jag skulle säga, två saker i ett.” 
 
 
Lärare 4 svarar: 
 
”Min definition är att man arbetar med att lösa ett problem som är vardagsanknutet. Den 
matten man stöter på i vardagen.” 
 
Lärare 5 svarar: 
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”När det är öppna frågeställningar, det är viktigt. Man som lärare ska inte styra för 
mycket, utan eleverna ska få tänka och klura själva. Och att man inte håller på och 
hjälper för mycket. Lösningen får gärna vara i flera steg. Och problemlösning är inte 
nödvändigtvis ett lästal, det finns de lärare som tror det och det håller jag inte med om. 
Problemlösning är bra mycket mer än så. ” 
 
 
6.1.1 Analys: 

 
Informanternas svar angående deras definition av problemlösning är skiljer sig åt. En 
informant hävdar att problemlösning är det som är riktig matematik och en annan 
informant säger att problemlösning är den matematiken som elever stöter på i sin 
vardag. Att problemlösning ska vara vardagsanknutet är både Taflin (2007) och 
Skolverket (2011) överens om. Problemlösaren ska ha möjlighet att sammankoppla 
matematik med något som sker även utanför lärosalar. 
 
Två informanter är överens om att problemlösning är något som kräver längre tid än vad 
vanliga rutinuppgifter tar att lösa. Polya (1970) och Skolverkets granskning (2003) 
benämner att det ofta tar längre tid att lösa en problemlösningsuppgift än en 
rutinuppgift. Då är det förstås grundläggande att både ge elever tid till att arbeta med 
enskilda problemlösningsuppgifter, och att ägna undervisningstid till problemlösning på 
schemat. 
 
Två informanter är också överens om att lösningen i problemlösning gärna får vara i 
flera steg, vilket Polya (1970) och Schoenfeld (1992) styrker genom att ha utformat 
scheman för lösningsmetoder i flera steg. Sedan har vi en lärare som tänker att 
problemlösning är en textuppgift, medan en annan säger att problemlösning är mycket 
mer än så.   

 
6.2 Hur säger lärare att de undervisar i problemlösning? 
För att få svar på den här frågeställningen valde vi att ställa en fråga som berör lärares 
tillvägagångsätt för lektioner i problemlösning gällande förarbete, genomförande och 
avslutning. Vi ställde också en fråga om hur lärare i fråga låter elever lösa matematiska 
problem. Lärarnas svar på dessa frågor resulterade i långa utläggningar i vilka vi har 
valt relevanta citat att redovisa. Allt lärarna sa var inte relevant för studien, och 
redovisas därför inte. Den första frågan löd: 
 
”Hur arbetar du med problemlösning med tanke på planering, genomförande och 
avslutning?” 
 
Under diskussionen om hur läraren arbetar med problemlösning, ställde vi också en 
fråga om hur läraren tänker för att anpassa sin undervisning för att möta det centrala 
innehållet rörande problemlösning.  

Lärare 1 svarar:  

”Det är lite olika. Jag använder mig av det jag hittar och anpassar det till min elevgrupp. 
Mycket mattelyftets modell med öppna problem, hela lektioner där problemet ökar i 
svårighetsgrad, progression. Jag är noga med att eleverna ska förstå strukturen i 
problemlösningen, hur man tar sig an ett problem och så. Jag vill ha det 
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vardagsanknutet i så stor utsträckning som möjligt också, att det handlar om saker som 
mina elever känner igen. 

Angående hur lektionen genomförs säger Lärare 1 att ”Vi använder oss av EPA-
metoden från mattelyftet fast utan den enskilda delen, så par och alla. Problemet kan få 
sträcka sig över flera lektioner. I klassrummet så har jag satt upp en plansch med en 
mall på hur eleverna kan ta sig an en problemlösningsuppgift, som stöd ifall de är 
osäkra på vad de bör göra.”  

Vidare säger Lärare 1 om avslutningen på problemlösningen att ” Jag brukar låta 
eleverna gå fram till tavlan och förklara sin lösning, gärna i par eller i större grupp, det 
blir mindre jobbigt för dem då.” 

På frågan om hur läraren gör för att möta det centrala innehållet svarar lärare 1 att 
”strategier får de när de kan se varandras lösningar och metoder. Vardagliga situationer 
får de när vi löser eller hittar på egna problem som ska vara kopplade till deras 
verklighet och livsvärld.” 
 

Lärare 2 svarar: 
 

”Vi i arbetslaget avsätter en del av planeringstiden för att hitta bra 
problemlösningsuppgifter. Med bra problemlösningsuppgifter menar jag att de ska 
passa alla individer i klassen, och då är det bra att hitta uppgifter som ökar i 
svårighetsgrad. Och det här kan ta tid ibland, speciellt när man arbetat med 
problemlösning ett tag och materialet på skolverket börjar ta slut. Då får man komma på 
egna uppgifter.”  

Vidare säger Lärare 2 gällande genomförande att ”Vi försöker arbeta utifrån EPA-
modellen vid samtliga problemlösningstillfällen […] och eleverna ska tänka på följande 
när de löser problem:  

 Läs problemet noga och förstå vad som frågas efter. 

 Vad får du veta?  

 Börja lösa problemet. Prova, rita, skriv eller räkna.  

 Var noga att visa alla stegen i din lösning, och alla uträkningar. Spara allt.  

 Skriv ett tydligt svar med hel mening.  

Angående avslutningen säger Lärare 2: ”Vi har alltid någon typ av muntlig redogörelse 
av problemet i hela klassen” 

På frågan om hur lärare gör för att möta det centrala innehållet svarar lärare 2 att ”Jag 
försöker hitta uppgifter som är så nära deras vardag som möjligt, en pizza och dess 
tillbehör och liknande. Visar med olika strategier, och jag vill nästan alltid att eleverna 
ska formulera ett eget problem också, som en del av uppgiften efter att de är klara med 
problemet.” 

Lärare 3 svarar: 

”Jag har alltid flera problem planerade till varje lektion, gärna sådana problem som tar 
tid att lösa och har flera rätta svar. Jag tar hjälp av det material som redan finns på 
skolan, vi har en bred problemlösningsbank här på skolan, så det är inte svårt att hitta 
uppgifter.” 

Gällande genomförande säger lärare 3 ”Vi arbetar nästan alltid utifrån EPA, men ibland 
i smågrupper om fyra. Jag uppmuntrar att eleverna svarar i olika representationsformer” 
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Om avslutning säger hen ”Eleverna får arbeta stegvis utan stress. Vissa elever blir klara 
med ett problem och får då ett nytt. Blir man inte klar kan man jobba vidare nästa 
lektion, och då går vi igenom olika lösningar på tavlan.” 

På frågan om hur lärare gör för att möta det centrala innehållet svarar lärare 3 att ”Jag 
tycker att man möter målen bäst genom att elevnära uppgifter. Saker som de möter i 
vardagen, recept och nu nyligen var det Black Friday så vi hade lite 
problemlösningsuppgifter om rabatt och så. De får konstruera sina egna problem.” 

Lärare 4 svarar:  

”Det tar längre tid att planera problemlösning. Jag behöver se till att jag har en tydlig 
matematisk tanke och mål med uppgiften i bakhuvudet innan jag lägger fram den för 
eleverna. Individanpassningen tar också en del extra tid, och jag försöker alltid göra 
uppgifter som fångar elevernas intresse. Viktigt med deras livsvärld” 

Angående genomförande säger lärare 4 att ”Problemlösning ska alltid arbetas med i 
grupp. Aldrig enskilt. Det är så viktigt att de får prata och diskutera med varandra, man 
lär sig av varandra och av sina misstag.”  

Vidare säger lärare 4 att ”Vi har arbetat mycket med problemlösning, och nu är de så 
säkra på hur man ska ta sig an ett problem så jag går inte längre igenom någon struktur. 
Men i fyran pratade vi om att hitta en ingång, hitta en strategi och ta reda på vilka 
redskap man behöver, genomföra strategin och sen till sist se tillbaka på problemet och 
lösningen.” 

Angående avslutning säger läraren att ”Det är väldigt viktigt att se tillbaka på 
genomförandet av problemlösningen. Diskutera, utvärdera, jämföra. Då pratar vi 
mycket om rimlighet.” 

På frågan om hur läraren gör för att möta det centrala innehållet svarar lärare 4 
”Elevnära uppgifter, begripliga uppgifter och ord som eleverna förstår och kan relatera 
till. Det är viktigt. Problemlösningsstrategier arbetar vi mycket med, och vi lär av 
varandra.” 

Lärare 5 svarar: 

”Jag gör alltid egna problemlösningsuppgifter som eleverna får arbeta med. Det tar lite 
tid, men det är värt tiden eftersom jag som lärare är säkrare på lektionen då. Uppgifterna 
är helt skapade efter nivågrupp bland eleverna, och det sker alltid en progression i 
uppgifterna. Det finns material på skolan, men jag tycker om att göra uppgifterna själv.” 

Angående genomförande i undervisningen säger lärare 5 att eleverna får arbeta ”EPA 
oftast, ibland helt själva. Ibland två-och-två, och ibland fyra-och-fyra. När man berättar 
för någon annan vad man tänker, så är det lättare att antingen befästa sina styrkor eller 
upptäcka sina fel.”  

Gällande avslutning säger Lärare 5 att hen är ”Noga med att de ska presentera tydligt, 
visa de olika stegen tydligt skriftligt. I slutet av lektionen lyfter vi tillsammans olika 
lösningsstrategier” 

På frågan om hur lärare gör för att möta det centrala innehållet svarar lärare att ”Jag har 
ständigt kursplanen lite i bakhuvudet, och jag förklarar för eleverna att matematiken är 
viktig att kunna använda i vardagen.” 
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6.2.1 Analys: 

 
Intressant här är att samtliga informanter menar på att problemlösningsuppgifter bör 
arbetas med i någon form av social kontext. Fyra utav fem lärare nämner EPA-modellen 
som den ”vanliga” modellen i deras undervisning. En femte lärare säger att den enskilda 
delen normalt lämnas för att ge plats åt par/grupp diskussioner. Vad som framgår i 
resultatet från intervjuerna är att alla deltagande lärare är under uppfattningen att det 
muntliga är så viktigt i problemlösningsprocessen. Att eleverna får diskutera med 
varandra och på så sätt lära sig av varandra.  
 
Informanterna ger lite olika svar på hur planering som görs inför ett 
problemlösningstillfälle ser ut och hur mycket tid det tar. En lärare säger att hen i stor 
utsträckning formulerar egna problemlösningsuppgifter samtidigt som ett par andra 
säger att de ofta hittar uppgifter och omformulerar dem för att passa in för vad som ska 
läras och vilken svårighetsgrad uppgiften ska ha. Schoenfeld (1992) poängterar att en 
del av arbetet med problemlösning för en lärare bör vara att på ett tydligt sätt presentera 
uppgifterna för eleverna. Baserat på vad informanterna sagt om hur de planerar för 
problemlösning så anser vi att lärarna har den här tanken i bakhuvudet. Att i så stor 
utsträckning som möjligt göra uppgifterna till sina egna för att i nästa steg presentera för 
eleverna. 
 
Gemensamt för samtliga informanter är att de anser att problemlösning bör få ta tid, det 
är inte någonting som ska vara för elever som arbetar extra snabbt eller fungera som 
utfyllnad under lektionstid. Lärarna avsätter istället ett helt lektionstillfälle för 
problemlösning, ibland mer beroende på hur långt eleverna hinner arbeta. Schoenfeld 
(1992) nämner att lärare under problemlösningsprocessen gärna får observera eleverna 
för att uppfatta styrkor respektive svagheter hos eleverna, en fördel med att ha längre 
problemlösningstillfällen är att lärarna får mer tid till just detta. Polya (1970) påpekar 
att det är viktigt att ge eleverna gott om tid för problemlösningsuppgifter eftersom 
eleverna ska kunna fundera ordentligt och upptäcka att det är både spännande att lösa 
problem men också för att kunna diskutera med varandra om problemet. Även 
Skolverket (2003) menar att problemlösning behöver få ta tid så att eleverna verkligen 
hinner tänka igenom sina strategier och lösningar. 
 
På något sätt menar samtliga informanter att de försöker använda sig av uppgifter som 
har koppling till elevernas vardag. Elevnära uppgifter är ett begrepp som två av 
informanterna använder sig av, övriga tre informanter säger att de har uppgifter med 
vardagskoppling eller uppgifter med saker som ligger nära deras vardag och så vidare. 
Med detta menar de i stort sett samma sak, att de i så stor utsträckning som möjligt 
anpassar uppgifterna så de har en stark koppling till vardagslivet. Taflin (2007) menar 
att vardagsanknytning vid problemlösningsuppgifter är att föredra eftersom eleverna då 
lättare gör kopplingen mellan matematik och verklighet. 
 
Alla informanterna säger att det är viktigt med avslutningen och att man där identifierar 
olika lösningsstrategier. Inte bara för varandra i gruppen/paret utan att man också lyfter 
fram olika strategier för alla elever, så att alla får chansen att lära sig så många olika 
tillvägagångssätt som möjligt. Schoenfeld (1992) och Taflin (2007) ser bara fördelar 
med att som avslutning på en problemlösningsuppgift diskutera och synliggöra olika 
lösningsstrategier eftersom det då blir tydligt för eleverna att olika metoder kan fungera 
för en och samma uppgift. Polya (1970) anser även han att man som lärare på något sätt 
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bör avsluta ett problemlösningstillfälle med en muntlig redogörelse av elevernas 
lösningar och där också reflektera över de olika strategierna. 
 

6.3 När anser lärare att de undervisar i problemlösning? 
För att få klarhet i den här frågeställningen valde vi helt enkelt att ställa en fråga om när 
läraren har lektioner- eller tillfällen då eleverna får jobba med problemlösning. Frågan 
löd: 

”När arbetar du med problemlösning?”  

Till den här frågan ställde vi om det behövdes följdfrågor, exempelvis ”Startar du upp 
nya områden med problemlösningsuppgifter, eller kan det fungera som en avslutning 
för ett område?” och ”Hur ofta tycker du att man bör jobba med problemlösning?” samt 
”Är det något alla jobbar med eller fungerar det som en fördjupning?” 

Lärare 1 svarar: 

”Vi har halvklasslektioner en gång i veckan som alltid är vigda åt problemlösning men 
vi jobbar även med det vid andra tillfällen. Jag tycker att det är lättare att ha det på 
halvklasslektionerna.[...] identifiera lösningsstrategier och diskutera i mindre grupper 
gör det lättare att använda just halvklasspasset.” 

Vidare så säger lärare 1 att ”jag låter eleverna jobba med någon typ av problemlösning i 
alla områden men det kan vara olika mycket beroende på område”[...] men som sagt 
minst en gång i veckan bör eleverna arbeta med problemlösning.” 

Lärare 2 svarar: 

”Vi arbetar med rena problemlösningslektioner en gång i veckan och jag tycker att 
minst en gång i veckan kan vara bra så man kommer in i tänket.[...] alltid med 
anknytning till det området vi arbetar med just nu.” 

Vidare säger Lärare 2 att ”Om det tar längre tid än en lektion så gör jag oftast så att vi 
fortsätter med problemlösning även nästa lektion för att alla ska hinna färdigt, så det kan 
bli mer än en gång i veckan.” 

Lärare 3 svarar: 

”Vi har ingen fast lektion där det i schemat står problemlösning, utan vi försöker väva 
in det i all matematikundervisning. Vi arbetar med problemlösning i alla fall en gång 
varannan vecka och det ska helst inte vara i kopplat till vårt arbetsområde just då. ” 

Vidare säger lärare 3 att hen ”tycker det är rätt lagom som vi jobbar nu, varannan vecka 
minst. När vi gör det avsätter vi en hel lektion till det, för det tar inte bara fem minuter 
att lösa ett problem. Snarare tvärtom. Det kan ta tid för vissa, och det måste få ta tid. 
Alla ska arbeta med problemlösning.”  

Lärare 4 svarar:  

”Problemlösning kan användas för olika syften. Vi använder det ofta som en 
fördjupning inom ett område. Men ibland, när vi jobbar med fermi-problem, då är det 
mer som en introduktion för ett område.” 

Vidare säger lärare 4 att de arbetar ”minst en gång i veckan, och då minst en lektion. 
Det kan ta längre tid, beroende på uppgift men det gör absolut ingenting. Uppgifterna är 
alltid nivåanpassade.”  
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Lärare 5 svarar: 

”Minst en gång i veckan, och det är då inte kopplat till området vi arbetar med i boken. 
Det är bra för då kan eleverna inte veta hur de ska lösa problemet direkt. För det finns 
problemlösning i deras mattebok också, men då är det alltid kopplat till området i 
boken. Arbetar eleverna med multiplikation vet de att de ska multiplicera även i 
problemlösningen, och det tycker inte jag är lika bra.  

Vidare säger lärare 5 att det är ”ganska bra med en gång i veckan där man verkligen 
fokuserar på problemlösning. Sen jobbar de själva oftare än så. Vi arbetar aldrig med 
problemlösning som utfyllnad, för då hinner man inte återkoppla på något sätt. 
Problemlösning är till för alla.” 

6.3.1 Analys: 

Fyra utav fem lärare säger att de arbetar med rena problemlösningslektioner minst en 
gång i veckan, den femte säger att de har det varannan vecka. På ett eller annat sätt så 
säger alla informanter att det blir oftare än så också. Återigen menar alltså 
informanterna att problemlösning ska ges undervisningstid i skolan, vilket Polya (1970) 
och Schoenfeld (1992) som tidigare nämnt hävdar är viktigt.  

Samtliga informanter anser att problemlösning är något alla ska ta del av, det ska alltså 
inte fungera som någon form av utfyllnad för elever som jobbar extra snabbt. Däremot 
har vi kunnat utläsa att informanterna skiljer sig lite ifrån varandra gällande deras 
åsikter om när man ska arbeta med vad, om problemlösningsaktiviteten ska vara 
kopplad till arbetsområdet eller inte. Två informanter säger att uppgifterna helst inte ska 
vara kopplade till området samtidigt som de tre andra informanterna på olika sätt påtalar 
att problemlösningsuppgiften ska ha anknytning till det pågående arbetsområdet. 

6.4 Varför säger lärare att de undervisar i problemlösning? 
För att få svar på den här frågeställningen valde vi att ställa en fråga som berör lärares 
uppfattning till varför de undervisar i problemlösning. Detta eftersom vi vågade anta att 
alla lärare på något sätt undervisar i det då det finns beskrivet i det centrala innehållet i 
läroplanen. Frågan vi ställde angående detta var: 

”Varför ska man jobba med problemlösning och vad ger det eleverna?” 

Lärare 1 svarar: 

”Jag tycker att en av de stora fördelarna med att undervisa i problemlösning är att man 
inte behöver vara så inrutad i arbetsområdet som eleverna jobbar med i boken[...] man 
måste ju använda alla sina förmågor och vad man har lärt sig för att man ska kunna lösa 
en problemlösningsuppgift.” 

Sen säger lärare 1 också att ”Förr när jag undervisade var jag noga med att hålla mig till 
vad kapitlet i boken handlade om, nu har jag ändrat mig och tycker att det inte behöver 
vara så utan att det kan variera eftersom att det är så verkligheten ser ut sen. Man ska 
liksom på något sätt kunna använda sig av alla sina kunskaper och förmågor i 
verkligheten och då är problemlösning ett sätt att anknyta till det.” 

Lärare 2 svarar: 

”För att det är bra för det logiska tänkandet. Det känns som att problemlösning ger 
eleverna mer än när de sitter och tragglar rutinuppgifter. När vi har problemlösning 
tycker jag också att det är lättare för eleverna att få fram diskussioner och resonera om 
lösningar än när vi bara jobbar i boken.” 
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Lärare 3 svarar: 

”För att det är vad matte är i grunden[...] det ger eleverna självförtroende att försöka och 
testa och upptäcka att de lyckas.” 

 
Lärare 4 svarar:  
 
”Det är då man använder matematiken. Kan man inte använda sina strategier på riktigt 
så har man inte användning för att kunna rabbla multiplikationstabellen.”  
 
Lärare 5 svarar: 
 
”Verkligheten, det är vad de kan stöta på i vardagen både som barn och vuxna. Viktigt 
att matte inte bara är siffror de ser utan att det är något som man ska kunna använda. 
När barnen är på Ica måste de veta vilken typ av matte de ska använda, till exempel.” 
 
6.4.1 Analys: 

Tre av informanterna säger att det är genom problemlösande aktiviteter man knyter an 
till elevernas vardag och verkligheten i allmänhet. Selander (2012) påtalar att en viktig 
poäng med matematikundervisningen är att fostra elever till välfungerande medborgare i 
samhället. Enligt värdegrunden så är tanken att alla som arbetar inom skolan ska sträva 
efter att fostra välfungerande medborgare för samhället men Selander (Ibid) syftar 
specifikt till hur man i matematiken genom en viss syn kan göra det. En av 
informanterna tycker att hen ser att det ger mer än att bara lösa rutinuppgifter i 
läroboken och att problemlösningen är bra för det logiska tänkandet. Möllehed (2001) 
pratar om hur problemlösning kan öka elevernas kreativa förmågor till att lösa uppgifter 
i större utsträckning än vad som är möjligt vid rutinuppgifter. Den sista informanten 
tycker att det är en självklarhet då de är det som är vad matematik är i grunden. 
Samtidigt som hen tycker sig se att det ger eleverna självförtroende. Romberg (1994) 
skriver om hur lärare ska undervisa sina elever till att bli förtrogna med sina förmågor 
samtidigt som de ska få förståelse för matematikens roll i samhället. 

En av informanterna säger sig ha märkt att det är just vid problemlösningsaktiviteter 
som eleverna verkligen diskuterar och resonerar matematik. Romberg (1994) kallar det 
här fenomenet för att kommunicera matematik och är även beskrivet bland de 
matematiska förmågorna i Skolverket (2011).  

Tre utav lärarna menar på ett eller annat sätt att eleverna utvecklar sin förmåga att 
använda räknetekniker och strategier de tagit till sig i matematikundervisning och 
applicera i problemlösningen som de kan möta i det riktiga livet. 

En av informanterna säger också att problemlösningen är bra på så sätt att man som 
lärare inte behöver känna sig så inrutad och tvingad att arbeta med det arbetsområdet 
kapitlet i läroboken just nu handlar om. Att problemlösningsuppgifterna istället kan 
variera eftersom det är så verkligheten ser ut. Möllehed (2001) säger att 
problemlösningen är så viktig bland annat eftersom den kan vara så flexibel och utmana 
elevernas kreativitet. Även Romberg (1994) säger att elever behöver arbeta med 
varierade uppgifter för att utveckla deras matematiska läskunnighet samt för att bli 
produktiva medborgare. 

En av informanterna säger att problemlösning är bra för det logiska tänkandet hos 
eleverna. Det är då eleverna verkligen resonerar och reflekterar över sina egna och 
klasskompisarnas lösningar på ett sätt som de inte alls gör i samma utsträckning vid 
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arbete med rutinuppgifter i läroboken. Det här kan kopplas till det Skolverket (2015) 
säger om metakognition och problemlösning.  

 

7 Sammanfattande analys 
 
De lärare vi har intervjuat har alla haft gemensamt att de anser att arbetet med 
problemlösning måste få ta tid. Det första temat vi identifierat är alltså tid för 
problemlösningsprocessen. Eleverna ska ha gott om tid för att tolka, förstå, lösa och 
reflektera över sina lösningar och metoder. Intervjuade lärares tankesätt om detta 
stämmer överens med vad flera tidigare forskare har kommit fram till. Polya (1970) är 
tidigt ute och menar på att problemlösningsprocessen måste få ta tid. Detta beror på att 
elever behöver få möjligheten att upptäcka ett intresse för problemlösning, att det kan 
vara en rent av rolig aktivitet. För att eleverna ska upptäcka detta så konstaterar Polya 
att tiden inte ska vara begränsad, eleverna ska känna att de har gott om tid och inte 
behöver stressa. Hein (2012) konstaterar att den inre viljan ligger i anslutning till vilken 
uppgift eleven blir tilldelad, en uppgift som eleven får tid till att förstå och räkna på som 
samtidigt känns meningsfull. Av det empiriska resultatet vi har fått här så kan vi se att 
informanterna delar uppfattningen om att eleverna inte ska behöva stressa med 
problemlösningsuppgifter. Vad vi inte kan utläsa i resultatet är varför lärare anser att 
eleverna ska ha gott om tid på sig, mer än den självklara anledningen att elever arbetar i 
olika takt och ingen ska behöva känna sig stressad. 
 
Ett andra tema där informanternas svar skiljde sig åt var om planeringsarbetet. En 
informant hävdar att det inte alls tar längre tid att planera problemlösningslektioner, 
men samtidigt säger flertalet informanter att det tar längre tid. Åtminstone en av de 
informanterna som menar att det kräver mer planeringstid åt problemlösning, säger att 
den extra tiden är ovärdig att nämna eftersom problemlösning är så pass viktigt. I 
Skolinspektionens granskning (2009) lyfts det att lärare bör ägna tid åt att just 
organisera och planera lärotillfällen där eleverna ges möjlighet att utveckla flera 
matematiska förmågor samtidigt, efter elevernas förutsättningar. Skolverkets granskning 
(2003) nämner tid som en viktig resurs för lyckad undervisning. Slutsatsen vi kan dra 
utifrån informanternas svar är att vissa lärare anser att planeringen till 
problemlösningsaktiviteter tar mer tid, och att tidigare forskning också menar att det kan 
vara så. Vissa lärare hävdar att planeringsarbetet för problemlösning inte tar extra 
mycket tid, men huvudsaken är att problemlösning prioriteras i matematiksammanhang.  
 
Ett tredje tema som våra informanter har gemensamt är att de ser vardagsanknytning 
som ett viktigt inslag vid problemlösning. Detta blir tydligt för oss då flera av lärarna 
explicit säger att problemlösning med fördel handlar om elevnära uppgifter förknippade 
med deras livsvärld och att någon istället menar att man genom problemlösning får 
strategier som i sin tur kan appliceras i vardagslivet. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta 
empiriska resultat är att lärarnas grundtanke med den problemlösning eleverna lär sig på 
lektionerna ska fungera och kunna tillämpas i deras vardagsliv. Taflin (2007) säger att 
det matematiska problemet helst ska ha anknytning till verkligheten, detta för att 
problemlösaren ska kunna göra en tydlig koppling med matematik och världen utanför 
skolans miljöer.  
 
Ett fjärde tema som samtliga informanter på ett eller annat sätt har gemensamt är 
uppfattningen om att problemlösning bör genomföras i någon typ av grupp eller social 
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kontext, eftersom det öppnar upp för möjligheter att prata matematik. Ett par av 
informanterna menar att deras syn på matematik har förändrats under tiden de 
undervisat i ämnet, och framförallt då en syn från att elever ska arbeta enskilt i sin 
lärobok till att lära sig matematik tillsammans i grupp. Eftersom samtliga informanter 
tagit del av matematiklyftet och nämner EPA-metoden, drar vi slutsatsen att 
matematiklyftet är en bidragande orsak till informanternas sociala syn på 
matematikundervisning. Taflin (2007) hävdar att problemlösning ska ge elever 
möjligheter till att resonera över olika matematiska idéer. Detta är något som kräver en 
social kontext.  
.  
  
Ett femte tema som är relevant att lyfta är lärarnas uppfattning om att eleverna under 
arbetet med problemlösningsuppgifter utvecklar sitt självförtroende. Utifrån detta 
resultat kan vi dra slutsatsen att problemlösning har en större funktion för elever än bara 
matematisk förtrogenhet, de gör också eleverna mer säkra på sig själva och vilka 
förmågor de besitter. Detta är viktigt inte bara i matematiken utan i allting eleverna kan 
tänkas stå inför. Skolverket (2009) nämner att problemlösning kan fungera som ett sätt 
för eleverna att bygga upp sitt självförtroende, och Romberg (1994) menar att 
problemlösning och matematiskt självförtroende hänger ihop.  
 
Ett sjätte tema vi fann när vi analyserade resultatet, var en oenighet informanterna 
emellan om huruvida problemlösningsuppgifter ska vara kopplade till arbetsområdet 
eller inte. Några av informanterna ansåg att problemlösningsuppgifter ska ha en tydlig 
koppling till arbetsområdet. Samtidigt så ansåg ett par av informanterna att uppgiften 
inte alls behöver ha någon koppling till området. Vad informanterna som ansåg att 
uppgiften inte behöver ha koppling till arbetsområdet säger är också att om uppgiften 
har en alltför tydlig koppling till området så blir det lätt en automatisk lösningsmetod 
som eleven bara kan plocka ut ur läroboken. Det beror såklart på hur 
problemlösningsuppgiften är formulerad. Om det är tydligt att eleven till exempel 
behöver multiplicera två faktorer eller liknande och det är det de just nu jobbar med i 
läroboken så krävs det kanske inte lika mycket av eleven som det gör om uppgiften 
istället bygger på ett annat räknesätt eller att uppgiften till och med kan lösas med flera 
olika räknesätt. Schoenfeld (1992) skriver om hur ett steg i problemlösningsprocessen 
gärna får vara att eleven ska tänka tillbaka på tidigare erfarenheter och fundera på vad 
som kan användas för att underlätta den nuvarande uppgiften. Slutsatser vi kan dra 
utifrån detta resultat är som vi tolkar det att informanterna som anser att uppgiften bör 
ha koppling till arbetsområdet upplever att det blir tydligare för eleverna och att det är 
just genom tydligheten deras inlärning främjas. Vi tolkar det som att de informanter 
som anser att uppgiften inte behöver ha koppling till arbetsområdet istället upplever att 
eleverna utvecklas genom att behöva fundera utanför arbetsområdet, saker de kanske 
har gjort tidigare eller någon helt ny lösningsstrategi. 
 

8 Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka och bidra med kunskap om de didaktiska val lärare 
gör när de arbetar med problemlösning i matematikundervisingen. I det här avsnittet 
kommer vi att presentera hur vi nått fram till våra resultat samt vad resultatet har för 
betydelse. 
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8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var som sagt att bidra med kunskap om de didaktiska val lärare gör 
när de arbetar med det centrala innehållet rörande problemlösning i 
matematikundervisning. I den här studien har fem lärare genom intervjuer gett oss 
material att analysera och sammanställa för att bidra med kunskap om området, därav är 
studiens syfte besvarat. Studien kan fungera som ett stöd för både blivande och 
verksamma lärare i matematik. Det hade varit intressant att involvera fler lärare i 
studien, men vi var begränsade med tid. Samtidigt finns det en risk för att om vi 
involverat fler lärare för intervjuer, fått mer kunskap om ungefär samma sak och inte 
nya eller skiljande tankar om de didaktiska val lärare gör. Som ett komplement till de 
fem intervjuer vi genomförde hade det kanske varit intressant att samtidigt skickat ut 
enkätundersökningar till andra lärare för att täcka ett större område.  
 
I resultatet kunde vi utläsa att informanterna ansåg att man gärna får arbeta med 
problemlösning minst en gång i veckan. Vi fann ingen litteratur som beskriver hur ofta 
och när lärare bör undervisa i problemlösning, men vi tycker det är intressanta 
frågeställningar. Frågan är om det i framtiden är genomförbart att forska om hur och när 
man helst bör undervisa i hur ofta och när problemlösning?  
 
Ett gemensamt tema som lärare lyfter i sina intervjuer är att problemlösning kan öka 
elevernas självförtroende i matematik. Ingen informant nämner att undervisning i 
problemlösning kan bidra till elever känner sig misslyckade. Det är däremot något vi 
tror kan förekomma i praktiken, till exempel att elever vid upprepade tillfällen stöter på 
problem de inte behärskar att lösa.   
 
Resultatet visade att informanternas uppfattning om problemlösningsuppgiften ska ha 
anknytning till arbetsområdet eller inte skiljer sig åt. Vi tycker det är intressant att 
informanternas uppfattning skiljer sig gällande detta men också förståeligt eftersom alla 
är olika, så även lärare. Ur vårt perspektiv ser vi fördelar med båda synsätten och anser 
att en mix av det två förmodligen lämpar sig bäst. Man ska inte känna sig tvingad att 
hålla alla uppgifter inom arbetsområdet men man ska å andra sidan heller inte känna sig 
tvingad till att göra problemlösningsuppgifter som inte behandlar arbetsområdet. Vi har 
inte kunnat ta del av någon forskning som förespråkar det ena eller det andra sättet att se 
på det. Vad senare forskning inom området säger är däremot att 
problemlösningsuppgifter gärna ska ha explicit verklighetsanknytning och allra helst 
vara nära knuten till elevens vardag. Vardagsanknytning är i sin tur någonting som 
samtliga informanter på ett eller annat sätt såg som centralt för problemlösningen. En 
uppgift kan ha vardagsanknytning vare sig den har koppling till arbetsområdet eller inte, 
det beror på vilken uppgift läraren väljer eller hur läraren väljer att formulera 
problemlösningsuppgiften 
 
8.1.1 Vad är problemet egentligen 

I detta arbete har vi alltså undersökt lärares didaktiska val. Vi kommer i detta stycke att  
analyserna resultaten ett steg ytterligare och kritiskt betrakta om och isåfall vad som är 
utmanande eller problematiskt med dessa val.  
 
Detta är viktiga aspekter av undersökningen och av vad ”problemet med 
problemlösning egentligen är”. 
 



   
 

24 

 Av resultatet från empirin kan vi utläsa att lärares definition av vad 
problemlösning är skiljer sig åt, och det kan ses som problematiskt. Detta 
eftersom, om man hårddrar det, elever i svenska skolor på så sätt inte undervisas 
i problemlösning på ett likvärdigt sätt. Anledningen till det kan vara att 
problemlösning är dels ett område i matematik, men också en metod för att nå 
matematiska kunskaper och till sist en matematisk förmåga. En informant säger 
till exempel: ”Jag tänker att det är en textuppgift där flera räknesätt används och där 

uträkningen kommer i flera steg. Det ska ta längre tid att lösa än vanliga uppgifter.” 
Samtidigt som en annan informants definition lyder: ”Min definition är att man 

arbetar med att lösa ett problem som är vardagsanknutet. Den matten man stöter på i 

vardagen.” Genom att läsa de här två informanternas olikas definition på vad 
problemlösning är så blir man på det klara med att deras uppfattningar skiljer sig 
åt.  

 En annan aspekt på vad som kan ses som ett problem med problemlösning är 
tiden det tar att planera för undervisningstillfällen i problemlösning. Flera av 
våra informanter säger att det tar lite längre tid att planera för just 
problemlösningsuppgifter. Detta skulle kunna bero på att några av informanterna 
gärna gör kopplingar till elevernas livsvärld, vilket kräver lite mer än att plocka 
ut en stencil ur en pärm. Det skulle också kunna bero på att samtliga informanter 
tycker att problemlösning bör genomföras i någon form av social kontext och då 
kan även gruppsammansättning ses som en del i planeringsarbetet. Håkansson & 
Sundberg (2012) menar att elever gynnas av att arbeta med olika typer av 
uppgifter i smågruppskonstellationer eftersom det möjliggör ett utbyte av 
elevernas idéer och strategier. Som lärare vill man skapa så väl fungerande 
gruppsammansättningar som möjligt. Eleverna ska kunna jobba effektivt ihop 
samtidigt som eleverna ska ha möjlighet att utvecklas av varandra, vilket kräver 
en del från lärarens sida. 

 
 
 

 
 
 

8.2 Metoddiskussion 
För att bidra med kunskap om de didaktiska val lärare gör vid arbete med 
problemlösning valde vi att göra studien kvalitativ med intervjuer som 
insamlingsmetod. Detta med anledning av att tidigare forskning, såsom Barbosa da 
Silva & Wahlberg (2011) och Bryman (1997), betonar att det kvalitativa 
tillvägagångssättet framhåller den enskilda individens erfarenhet och tolkning av 
någonting, i det här fallet av det arbetet med det centrala innehållet i problemlösning i 
skolans värld. Hur lärare väljer att undervisa om ett specifikt innehåll tänkte vi skulle 
skilja sig åt, och mycket riktigt, stämde det. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kunde vi 
bidra med kunskap om hur lärare arbetar med det centrala innehållet rörande 
problemlösning.  
 
Det enda kriteriet vi hade vid urvalet av informanter, var att de skulle vara lärare som 
undervisar i ämnet matematik. Det här gjorde vi i hopp om att få en så verklig och 
objektiv bild som möjligt av hur lärare i allmänhet ser på undervisning i 
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problemlösning. Vi kunde begränsat urvalet till lärare som var särskilt intresserade av 
att undervisa i problemlösning och frågan är då hur resultatet i studien skiljt sig. Hade vi 
fått en mer genuin syn på vad begreppet problemlösning är och hur man ska undervisa i 
och om det, eller hade vi fått en mer vinklad syn utifrån vad exempelvis matematiklyftet 
säger? Det är såklart en fördel om lärare brinner för det innehåll som ska läras ut på 
lektioner, men samtidigt håller vi fast vid att det var intressant att inte välja enbart lärare 
som var särskilt intresserade av området problemlösning i matematik. Vi tyckte det 
skulle spegla verkligheten på ett bättre sätt, samtidigt som vi ansåg att alla verksamma 
lärare i matematik kunde bidra med intressanta tankar i studien. Ett annat sätt att göra 
urvalet av informanter hade kunnat vara att skicka ut mejl till ett större antal lärare och 
fråga exempelvis hur deras definition av begreppet problemlösning lyder. För att sedan 
utifrån definitioner av problemlösning välja ut informanter till undersökningen. 
Antingen välja informanter med så lik definition som möjligt, eller så olik som möjligt. 
Och utifrån det utföra vår studie.  
 
Gällande intervjufrågor säger Kylén (2004) att man ska undvika att ställa ifrågasättande 
frågor, exempelvis om varför lärare gör på ett speciellt sätt. Vi valde att ställa en varför-
fråga i intervjun, nämligen ”Varför ska man jobba med problemlösning och vad ger det 
eleverna?”. Varför-frågan i det här sammanhanget är däremot inte ifrågasättande, utan 
mer som en möjlighet för informanterna att ge uttryck för sina professionella val och 
kompetenser, vilket respekterades utan bedömning i samtalet.  

Frågorna vi ställt under intervjuerna påminner om våra frågeställningar. Vår tanke, och 
röda tråd, genom hela studien är de didaktiska frågorna vad, hur, när och varför och vi 
har också de fyra frågorna som frågeställningar. Att vi också använder bland annat de 
frågorna med viss modifikation under intervjuerna, beror på att vi ansåg att även om 
frågorna och frågeställningarna är lika så öppnar varje fråga upp för ett fritt samtal om 
informantens personliga uppfattning och förhållningssätt till den specifika frågan. 
Vilket i sin tur leder till att en analys är fullt möjlig. Hade vi exempelvis valt att skicka 
ut en enkät till en grupp lärare så hade vi med stor sannolikhet fått svar från fler lärare, 
men med risk att svaren varit kortfattade. Dessutom hade vi som intervjuare, samt 
informanterna, inte längre haft möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågor är något som 
kan användas vid tillfällen där något intressant lyfts, eller när en fråga eller svar är 
otydligt. 

Något annat vi har diskuterat rörande intervjuundersökning kontra enkätundersökning, 
är huruvida valet av insamlingsmetod påverkar ärligheten i informanternas svar. Vi har 
en teori om att deltagare i en enkätundersökning kan ha lättare att uttrycka en autentisk 
skildring av vad de egentligen tycker eller gör, än vid en intervju. Någon av de lärare vi 
intervjuat kanske inte alls anser att problemlösning är viktigt, eller att problemlösning 
inte behöver få ett stort utrymme i matematikundervisningen, men valde att säga det 
ändå i hopp om att tillfredsställa oss som intervjuare. Vid en enkätundersökning kanske 
samma informant valt att säga något annat.  

 

8.3 Implikationer för forskning och praktik 
Som vi kort tidigare nämner är vår förhoppning att den här studien kan fungera som ett 
stöd för blivande och verksamma lärare i matematik. Genom att lärare kan läsa vad 
andra lärare har att säga om problemlösning samt analyserna vi har kunnat göra utifrån 
deras svar, kan bidra till att man skapar nya infallsvinklar på hur man själv ska planera 
sin undervisning i matematik. Vad för syn andra aktiva lärare har på problemlösning, 
hur de tänker när de planerar för lektioner i problemlösning, vilka kontexter, varför de 
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gör som de gör och till sist när de ämnar att ha problemlösning i klassrummet. Att 
blivande och verksamma lärare läser och tar del av de didaktiska val andra lärare har i 
problemlösning, kan bidra till nya tankar och ny kunskap. I litteraturgenomgången säger 
Skolinspektionens granskning (2009) att problemlösning med fördel kan arbetas med i 
en social kontext, och det är även något som de informanter vi intervjuat påpekat. Att 
undervisa i och om problemlösning, är en sorts problemlösning i sig; det finns ingen 
given lösning på hur man på bästa sätt undervisar i och om problemlösning. Att ta del 
av andras erfarenheter och tankar kring området, som en sorts social kommunikation, 
kan därför vara en steg för att tackla problemet att undervisa i problemlösning. Säljö 
(2010) menar att elevers kunskap ofta utvecklas bäst i samvaro med andra elever. På ett 
sätt kan lärare ses som elever också, eftersom en viktig del i läraryrket är att alltid vilja 
utvecklas och lära mer. Genom forskning och kommuinikation med andra, kan lärare 
utvecklas, och den här studien kan bidra till det.  
 
Som vi nämner tidigare så har vi inte kunnat hitta något klart svar på när 
problemlösning ska arbetas med. Forskningen har inget entydigt svar på det och våra 
informanter har gett oss blandade svar på frågan. För framtida matematikundervisning 
anser vi att en forskning inom det området skulle vara intressant men framförallt 
givande om det går att komma fram till ett svar på frågan när problemlösning passar 
bäst att arbeta med. Vi skulle också vilja se en forskning på hur elever kan reagera 
negativt på arbete med problemlösning, för det är ingenting som lyfts i tidigare 
forskning. Misslyckas elever om och om igen med att lösa ett problem, har vi svårt att 
tro att de brinner för att hitta en lösning nästa lektion.  

 

9 Populärvetenskaplig sammanfattning  
Bakgrunden till den här studien var att ta reda på hur verksamma lärare ställer sig inför 
arbetet med problemlösning i matematikundervisningen. Och syftet är i sin tur att bidra 
med kunskap om vilka didaktiska val lärare gör i och kring arbetet med problemlösning 
i matematikundervisningen. 
 
Problemlösning är ett populärt forskningsområde och vi kunde ta del av flera olika 
matematikforskares syn på vad problemlösning är samt hur och varför elever behöver få 
arbeta med det. När man ska jobba med problemlösning har vi i litteraturen inte fått 
något entydigt svar vilket skulle kunna bero på att det kanske inte finns ett svar på den 
frågan. Vad vi uppfattade som mycket intressant under undersökningens gång var att 
mycket av den senare forskningen om problemlösning grundar sig i George Pólyas 
(1887-1985) metod för hur man ska tackla ett problem. Senare forskare har utvecklat 
hans metod, förfinat uttrycken och så vidare men grunderna sitter kvar. 
 
Empirin är insamlad med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem olika 
verksamma lärare. Semi-strukturerade intervjuer innebär att vi i rollen som 
intervjuledare inför intervjun har ett par teman som vi vill prata om men själva intervjun 
påminner i mångt och mycket om ett öppet samtal där informanten har en utläggning 
om sin uppfattning om temat. Informanternas svar har vi transkriberat och analyserat 
gentemot vad forskningen säger och sedan kategoriserat i teman utifrån vilka likheter, 
eller olikheter, vi kunnat se informanterna emellan. 
 
Resultatet visar i sin tur att lärare tänker relativt lika när det kommer till problemlösning 
i matematikundervisning. Vi har bland annat kunnat tolka det som att samtliga 
informanter förespråkar att det bör genomföras i någon form av social kontext eftersom 
det till stor del bygger på att resonera och diskutera. Vi har också kunnat tolka ut att 
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informanterna upplever att elevernas självförtroende stärks vid arbetet med 
problemlösning. Bland olikheterna lärare emellan kunde vi tolka ut att informanterna 
har skilda uppfattningar om problemlösningsuppgifterna ska ha koppling till det 
pågående arbetsområdet eller inte.  
 
Utifrån vårt empiriska resultat i jämförelse med tidigare forskning kan vi dra slutsatsen 
att lärare i stora drag arbetar på ett sätt som enligt forskningen ska göra elever till goda 
problemlösare. 
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10 Bilagor 
 

10.1 Intervjuguide  
 
 

 Vad är din definition av begreppet problemlösning? 
 

 Hur arbetar du med problemlösning i klassrummet? (planering, genomförande,  
avslutning osv)  
 

 Hur låter du eleverna arbeta med problemlösning, använder ni någon speciell 
mall eller uppmuntrar du till något särskilt tankesätt eller tillvägagångssätt?  
(nej, Polyas problemlösningsschema) 
 
1. Att förstå problemet 
2. Att göra upp en plan 
3. Att genomföra planen 
4. Att se tillbaka 

 

 När arbetar du med problemlösning?  
(När under lektionen, eller när i ett område, är problemlösning för alla?) 
 

 Hur ofta tycker du att man bör jobba med problemlösning i klassrummet?  
 

 Varför tycker du att man ska jobba med problemlösning? 
(Vad ger problemlösning?) 
 

 Hur anpassar du din undervisning för att möta det centrala innehållet för 
problemlösning? 
 
* Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer 
 
* Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer 
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10.2 Förfrågan intervju 
 
Vi heter Johan och Max och vi är två lärarstudenter som just nu är inne på vårt sista år på 
lärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6. Sista året på lärarutbildningen innebär 
mycket uppsatsskrivande och i detta nu ska vi påbörja en undersökning om 
matematikundervisning. Vårt fokus för undersökningen är vad din erfarenhet av arbetet med 
problemlösning är i matematikundervisningen.  
 
Det vore väldigt värdefullt om du skulle vilja medverka i en intervju där vi ställer frågor som 
hjälper oss att svara på våra frågeställningar.  Om du väljer att delta så kommer vi givetvis ut 
till din arbetsplats eller dit du önskar. 
 
Viktig information 
 
Tid för intervjun är ungefär 45 minuter och när den bäst passar dig. Intervjun och datan som 
vi sammanställer kommer vi genomföra och behandla enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska krav (konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet). Vilket kortfattat innebär att du som deltagare får ta del av undersökningens 
syfte, att du när du vill har rätt att avbryta intervjun och deltagandet i studien, att all data 
och andra uppgifter kommer hanteras konfidentiellt och uppgifterna kommer endast att 
användas i forskningsändamål.  
 
Intervjun behöver genomföras någon gång under veckorna 47, 48, 49.  
Svara på det här mailet snarast oavsett om du vill delta eller inte, så vi kan boka in en 
eventuell tid.  
 
/ Johan & Max 
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