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Problemlösning i årskurs 3 

- hur lärare arbetar med problemlösning i matematik  

 

Problemsolving in third grade 

- how teachers work with problemsolving in mathematics 

Abstrakt 

Den här undersökningen avser att ta reda på vilka metoder ett urval lärare i årskurs 3 

använder sig av då de arbetar med problemlösning i matematik. Studien syftar också till 

att undersöka huruvida dessa lärare ser några svårigheter eller möjligheter med 

problemlösning. Det har även varit väsentligt att undersöka vilka definitioner av 

begreppet problemlösningen dessa lärare har.  

Metoden som har använts är kvalitativ i form av observationer och intervjuer med sex 

stycken lärare i årskurs 3.  Lärarnas reflektioner och tankar kring problemlösning 

kommer fram under de observerade lektionerna samt intervjuerna och ligger till grund 

för resultatet och analysen i undersökningen. Arbetet avslutas med en diskussion kring 

studien och en slutsats där vi presenterar vad vi genom undersökningen har kommit 

fram till. 

Resultatet visar att lärarna har olika definitioner av begreppet problemlösning, men att 

flertalet av lärarna såg det som någonting som kräver ansträngning. Det är också 

någonting som ofta arbetas med i par eller grupper. Det visar sig även i resultatet att 

lärarna anser det viktigt att eleverna arbetar tillsammans med någon och gärna med 

laborativt material samt att eleverna får arbeta med vardagsrelaterade problem. 

Resultatet klargör också vad lärarna anser svårt med problemlösning, vilket är att hinna 

se alla elever och ge alla elever den tid de behöver. Möjligheter lärarna ser med 

problemlösning är att eleverna får diskutera och resonera med varandra kring 

problemen. Det framgick även i resultatet att lärarens roll är viktigt. Genom att ge 

eleverna det stöd de behöver samt att välja och anpassa uppgifter har läraren en stor 

påverkan på elevernas problemlösningsförmåga.  

Nyckelord 
Laborativt material, matematik, par- och grupparbete, problemlösning, 

undervsiningsmetoder/arbetsmetoder, årskurs 3.  

Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som öppnat upp sitt klassrum för oss och givit av 

sin tid för att göra detta arbete möjligt. Vi vill också tacka vår handledare Berit Roos 

Johansson för att ha handlett oss genom vårt arbete.  
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1 Inledning 
Under vår utbildning på grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och 

årskurs 1-3 har vi fått möjlighet att möta elever som går sina första år i skolan samt 

undervisa dem i matematik och problemlösning. Våra egna erfarenheter från dessa 

pedagogiska möten är att flertalet elever har svårt för att diskutera och resonera kring 

lösningar i arbeten om problemlösning i matematik. Eleverna resonerar oftast enskilt 

istället för att diskutera med sina klasskamrater kring uppgifterna. Eleverna ger lätt upp 

då de upplever problemlösningsuppgifterna som för svåra. Det verkar inte ligga i 

elevernas natur att dela med sig av sina egna tankar, ta hjälp av varandra eller resonera 

kring problemen. I dessa klasser menar ändå lärarna att eleverna tidigare har arbetat med 

problemlösning, men det har aldrig framgått för oss vilka metoder som lärarna använt sig 

av och anser vara viktiga. Då vi båda insåg att vi delar denna erfarenhet väcktes frågan 

hos oss vad är det som är svårt med problemlösning? Vi började fundera på om det är 

brist på matematiska kunskaper, vårt val av metoder eller vanan att resonera och diskutera 

som gör att det är svårt för elever att tillsammans arbeta med problemlösningar. Vi har i 

och med dessa funderingar valt att skriva ett arbete om problemlösning. Syftet är att 

undersöka hur lärare i årskurs 3 arbetar med problemlösning i ämnet matematik. 

 

I undersökningens inledande skede ställde vi oss frågor som rörde vilka metoder lärarna 

använde sig av och om lärarna kunde se några möjligheter eller hinder med 

undervisningen i problemlösning i matematik. Undersökningen har som syfte att utifrån 

dessa frågor ta reda på vad som grundar sig i lärarnas val av metoder. Vi är intresserade 

av att veta hur lärare i årskurs 3 varierar sin undervisning kring problemlösning i 

matematik och om eleverna genom undervisningen ges möjlighet att utveckla olika 

förmågor, så som resonemangsförmåga och förmågan att välja lämpliga räknesätt. Vi är 

även intresserade av att ta reda på vad som kan upplevas som svårt i ett arbete med 

problemlösning samt vilka arbetssätt som lärarna anser vara de bästa och varför. Det är 

också relevant att ta reda på vad lärarna har för definition på begreppet problemlösning 

och hur lärarna ser på deras egen roll i arbetet med problemlösning. Anledningen till att 

vi har valt att fokusera undersökningen på årskurs 3 är för att vi tror att eleverna i denna 

årskurs är mer bekanta med problemlösning än i de lägre årskurserna. Genom att välja 

årskurs 3 hoppas vi på större möjligheter att se bra metoder för ett lyckat resultat i arbetet 

med problemlösning. 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (skolverket, 

2011a), hädanefter kallad Lgr-11, står det skrivet att eleverna i grundskolan ska ges 

möjlighet att utveckla förmågan att arbeta tillsammans med andra och inhämta nya 

kunskaper. Eleverna ska enligt Lgr-11 kunna lösa problem på ett kreativt sätt och utveckla 

en förmåga att kommunicera kring matematiken. Inom ämnet matematik ska eleverna ges 

förutsättningar för att utveckla förmågan att lösa matematiska problem samt föra och följa 

matematiska resonemang (Skolverket 2011a). 

 

Enligt Pólya (1945) krävs det övning för att bli bra på problemlösning. Eleverna måste 

skaffa sig erfarenheter om hur de kan gå till väga i sitt sätt att tänka då de löser 

matematiska problem. I mötet med ett nytt problem är det en fördel att kunna relatera till 

lösningar på liknande problem som eleven tidigare arbetat med. Pólya (1945) och Taflin 

(2007) betonar hur viktig lärarens roll är i elevernas utveckling kring problemlösning. 

Läraren behöver finnas som stöd och ge eleverna möjlighet att utvecklas genom att välja 

lämpliga uppgifter samt ställa rätt sorts frågor under processens gång. Lärarens 

engagemang och feedback är avgörande för hur eleverna lyckas med att lösa rika 
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matematiska problem. Problem kan te sig olika och det är lärarens uppgift att ge eleverna 

rätt verktyg för att kunna hantera problemen. 

1.1 Förklaring av begrepp 
 

Laborativt material 

Laborativt material inom matematiken används oftast som hjälpmedel och ses ofta som 

något som är konkret som går att ta på. Det kan till exempel vara kuber, stenar eller 

knappar. Laborativt material kommer att förklaras något mer ingående under rubriken 

teoretisk bakgrund. 

Matematik 

Matematik är något som de flesta känner till och har en egen uppfattning om vad det är. 

Det är ett brett begrepp som innefattar mycket, men i den här studien kommer vi när vi 

nämner begreppet matematik främst syfta på skolämnet. 

Par- och grupparbete 

Någonting som nämns ofta i undersökningen är par- och grupparbete. Här syftar vi på ett 

samarbete mellan två eller flera elever. Det kan vara ett samarbete under en kort tid eller 

ett samarbete som sträcker sig under en längre tid. 

Problemlösning 

Problemlösning är ett vardagligt begrepp som även används inom skolans matematik. I 

matematiken kan ett problem ses som en uppgift som måste lösas genom ansträngning 

och ha flera olika lösningar. Det behöver inte vara så att problemlösaren vet hur problemet 

ska lösas på en gång. 

Undervisningsmetoder/arbetsmetoder 

När vi i texten nämner undervisningsmetoder eller arbetsmetoder menar vi i det här fallet 

samma sak. Med undervisningsmetoder och arbetsmetoder menar vi att det är lärarens 

arbetssätt då han/hon undervisar. Det kan till exempel innebära att läraren väljer att 

använda sig av par- eller grupparbete eller laborativt material i sin undervisning. 

Årskurs 3 

Det tredje skolåret från det att eleverna blir skolpliktiga. De flesta elever i denna årskurs 

är mellan 9-10 år gamla. 
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2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur ett urval lärare i årskurs 3 arbetar med problemlösning i ämnet 

matematik. 

 

Det ligger i vårt intresse att undersöka hur lektioner om problemlösning ser ut och vad 

som ligger till grund för de utvalda undervisningsmetoder som lärarna använder sig av då 

de undervisar i problemlösning i matematik.  

 
2.1  Frågeställningar 
- Vilka definitioner av problemlösning finns det bland lärarna? 

- Vilka arbetsmetoder använder sig lärarna av under en lektion om problemlösning i 

matematik? 

- Vilka möjligheter och hinder ser lärarna med problemlösning som undervisningsmetod 

och hur ser de på sin egen roll i arbetet med problemlösning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

6 

3 Teoretisk bakgrund 
I den här delen kommer tidigare forskning som gjorts kring problemlösning och 

matematik att belysas. Fokus har legat på att beskriva vad problemlösning är och varför 

det är viktigt. Vi har även valt att lyfta fram lärarens roll och de val av arbetsmetoder som 

används när det gäller problemlösning i matematik då det är relevant för undersökningen. 

Vi kommer även att presentera ett fåtal arbetssätt som kan användas i arbetet med  

problemlösning, och som senare kommer kopplas till vårt resultat. 

 

 

3.1  Vad är problemlösning? 
Matematiken är i grunden en vetenskap som är framtagen för metodutveckling och 

problemlösning, enligt Szabo (2013:24). Hon menar att matematiken är framtagen ur 

människans individuella tänkande och att problemen i matematik är hämtade från 

människans omvärld. Därmed kan det tolkas som att människan alltid har ägnat sig åt 

problemlösning, så länge vi har använt oss av matematik. 

 

Problemlösning enligt Riesbeck (2000) är ett allmänt begrepp som används såväl inom 

vetenskapen, skolan och i vardagen. Hon hävdar därför att problemlösning i skolan har 

fått ett stort intresse. Ordet problemlösning kan ges olika betydelser beroende på vem 

man frågar. Därför behöver det inte betyda att lärare menar att de arbetar med samma sak 

eller genom samma metoder när de säger att de arbetar med problemlösning, menar 

Riesbeck (2000). Dessa tankar stöds även av Hagland, Hedrén och Taflin (2005) som 

menar att det är individuellt vad som uppfattas som ett problem. Den definition som 

författarna använder sig av för att beskriva ett matematiskt problem är att det är en uppgift 

som behöver lösas genom ansträngning och utan given metod för att komma fram till ett 

svar. 

 

Vad det gäller rika matematiska problem så anser Taflin (2007) att det finns vissa kriterier 

som problemet måste uppfylla för att det ska klassas som ett rikt problem. Kriterierna är 

att genom rika matematiska problem får eleverna möta matematiska begrepp och 

strategier för att lösa problemen. Rika matematiska problem ska även ge möjlighet för 

alla elever att arbeta med dem samtidigt som de utmanar eleverna. Ett annat kriterium 

som krävs för att ett matematiskt problem ska klassas som rikt är att det finns flera olika 

lösningar. Dessa olika lösningar ska kunna användas för att skapa diskussioner. Genom 

att arbeta med dessa problem menar Hagland, Hedrén och Taflin att eleverna får arbeta 

med flera olika matematiska områden samtidigt. Eleverna kan sedan utifrån den nya 

kunskapen själva skapa nya liknande problem (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

 

3.2  Varför är problemlösning viktigt? 
Problemlösning är en del av skolans matematik. Enligt läroplanerna ska elever arbeta med 

problemlösning både i grundskolan och på gymnasiet (Skolverket, 2011a och Skolverket, 

2011b). 

 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) anser att problemlösning är en viktig förmåga att 

kunna tillämpa i och med att den kan öka det kreativa och logiska tänkandet. De menar 

dessutom att problemlösning i matematik kan förbereda eleverna inför deras framtid, både 

i vardagen och i deras kommande yrkesroll. Genom att arbeta med problemlösning i 

skolan kan eleverna få olika typer av lösningsstrategier, vilket senare kan användas i 

elevernas vardag (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 
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Pólya (1945) skriver att det krävs övning för att bli bra på problemlösning. Det krävs 

nämligen tidigare kunskaper om tillvägagångssätt för att kunna nå en lösning. Han menar 

att det är en fördel i början av den personliga utvecklingen av problemlösningsförmågan 

att kunna relatera till liknande problem som blivit en erfarenhet. Genom att kontinuerligt 

arbeta med problemlösning i skolan kan det, enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005), 

öka elevernas tillit till deras egen förmåga att lösa problem. Det i sin tur kan leda till ökat 

självförtroende. Med detta synsätt på problemlösning blir det tydligt att 

problemlösningsförmågan är viktig för eleverna även utanför skolan, och under hela livet 

(Pólya, 1945; Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

 

Enligt Sidenvall, Lithner och J’ader (2014) kan inte elever lära sig mer än vad de ges 

möjlighet till. Vad eleverna kan lära sig är upp till läraren. I ett problemlösningsarbete i 

grupp är det inte bara möjligheten att utveckla en problemlösningsförmåga som ges utan 

även en förmåga att samarbeta, resonera och diskutera. Författarna menar att förmågan 

att resonera inte är något som enbart elever i de högre årskurserna klarar av. Det är högst 

relevant att tala om resonemangsförmåga även i skolans lägre årskurser. 

 

 

3.3 Lärarens roll 
Pólya (1945), Taflin (2007) och Frederick (2014) betonar hur viktig läraren är i elevernas 

utveckling kring problemlösning. Läraren behöver finnas som stöd och ge eleverna 

möjlighet att utvecklas genom att välja lämpliga uppgifter samt ställa rätt sorts frågor 

under processens gång. Läraren behöver ställa frågor som kan hjälpa eleven att komma 

vidare i sina tankar utan att läraren avslöjar för mycket (Pólya, 1945). Taflin (2007) 

hävdar att läraren behöver vara medveten om olika idéer eleverna kan tänkas ha för att 

lösa problemet. Det gör att eleverna får tänka självständigt. Författaren menar att läraren 

på så sätt inte förstör problemet genom att ge ledtrådar om problemet eller en specifik 

metod (Taflin, 2007). I det egna arbetet med problemlösning behöver eleverna ha en 

strategi för hur de ska gå till väga i processen. För de elever som finner detta svårt kan 

läraren genom frågor hjälpa eleven i sin tankeprocess och utvecklingen av 

det metakognitiva tänkandet. Förmågan att kunna reflektera över sin tankegång har 

betydelse för elevernas problemlösningsförmåga (Frederick, 2014). 

 

Den viktigaste uppgiften som lärare har är att hjälpa sina elever. Detta gör läraren i arbetet 

med problemlösning genom att ställa frågor. De frågor som läraren ställer ska hjälpa 

eleverna att skapa en förståelse för problemet, göra en plan för att lösa problemet samt 

genomföra planen. Då problemet är löst kan läraren genom sina frågor hjälpa eleven att 

granska sitt resultat (Pólya 1945). Frågor som läraren till exempel kan ställa är; 

 
Vad är det som söks? Känner du till något nära besläktat problem? Skulle du kunna formulera om 

problemet? Kan du bevisa att uträkningen är riktig? Kan du kontrollera svaret? (Pólya, 1945: 

16, 17) 

 

Genom att ställa frågor som hjälper eleverna i problemlösningsprocessen blir eleverna 

införstådda i vad de själva kan ställa sig för frågor för att själva utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Vilka frågor läraren ställer till sina elever beror på problemet 

samt vad eleverna redan vet. Huvudsaken med frågorna är att de hjälper eleverna att själva 

komma fram till ett svar och inte får det givet av läraren (Pólya, 1945). 
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Även Szabo (2013) lyfter i sin studie fram hur viktig lärarens roll är i arbetet med 

problemlösning när hon säger att valet av metod är av yttersta vikt för eleverna i deras 

arbete att lösa ett problem. Syftet med hennes studie är att undersöka hur elever möter 

problem som de inte har sett förut, och vad det matematiska minnet spelar för roll i 

samband med problemlösning. Studien har analyserats med hjälp av kvalitativa 

forskningsmetoder. Att eleverna är familjära med fler än ett sätt att lösa en uppgift är 

viktigt för elevernas fortsatta intresse och engagemang, menar Szabo (2013). Hon hävdar 

att eleverna blir osäkra då de inte kan lösa en uppgift på en gång, och blir stressade när 

de behöver byta metod. I och med det är det viktigt att eleverna kan byta metod om så 

skulle behövas, och behöver därför ha kunskap om flera metoder. Detta visades då flera 

elever i hennes studie fick ett problem som de först inte lyckades lösa med sin valda 

metod. Eleverna fick då gå tillbaka och försöka lösa uppgiften igen, om än mer osäkra 

och stressade. Genom sin studie har Szabo (2013) kommit fram till att lärarna vid 

problemlösning bör lära ut allmänna problemlösningsmetoder och att generalisera 

mönster, oavsett vilka didaktiska aspekter som finns. Ju mer konkret den generaliserade 

metoden är, desto bättre resultat har den fått i hennes studie. 

 

Både Riesbeck (2008) och Szabo (2013) menar att valet av en speciell metod kan komma 

att bli ett problem för eleven. Då ett matematiskt problem ska lösas och eleven inte känner 

sig bekväm med att byta metod, om så skulle behövas, kan det innebära att eleven hamnar 

i svårigheter. Sammanhanget har också stor betydelse för att eleverna ska kunna lösa 

problemlösningsuppgifter, enligt Riesbeck (2008). Om eleverna ska kunna lösa uppgifter 

på ett effektivt sätt behöver de veta i vilket matematiskt sammanhang de befinner sig. På 

så sätt är läraren viktig i arbetet med problemlösning, i och med att det är läraren som ger 

eleven verktygen för att lyckas. Mårtensson (2015) menar att det inte räcker med att ge 

eleverna ett svar eller tala om vad som ska göras så länge eleverna inte har en förståelse 

för problemet. Följderna blir då att eleverna inte får någon förståelse för matematiken. 

Utan förståelse kan inte eleverna lära sig strategier som de sedan har användning för vid 

andra sammanhang och matematiska problem. Eleverna behöver ha förståelse för sina 

strategier för att kunna komma fram till en lösning (Mårtensson, 2015). 

 

Läraren bestämmer genom sina instruktioner hur eleverna ska arbeta med det problem 

som de tilldelas, menar Riesbeck (2000). Om läraren instruerar eleverna med indikationer 

på ett mer konkret arbetssätt, tenderar eleverna till att i större utsträckning använda sig av 

just laborativt material än om läraren instruerar eleverna på en mer resonerande nivå. Sker 

instruktionerna på den resonerande nivån tenderar eleverna till att istället diskutera 

uppgiften med varandra eller med läraren, enligt Riesbecks (2000:46) studie. Detta har 

hon kommit fram till genom två empiriska undersökningar där kommunikationen i 

klassrummet under matematiklektionerna har legat i fokus. Eleverna i hennes 

undersökning har fått matematiska problemuppgifter att lösa där den kommunikativa 

delen blir viktig. Den kommunikativa delen i problemlösning är något som Taflin (2007) 

också lyfter fram i sin studie. Hon har genom fältstudier och fallstudier bland annat 

undersökt hur och varför eleverna ska ägna sig åt problemlösning. Taflin (2007) skriver 

att lärarens sätt att presentera en uppgift är av betydande vikt för att skapa tillfällen då 

eleverna får använda sig av sitt matematiska tänkande. Författaren menar även att en 

gemensam genomgång i slutet av lektionen spelar en stor roll. 

 

Enligt Mårtensson (2015) besitter lärare olika sorters kunskap som har betydelse för 

undervisningen. Dessa kunskaper är de rena ämneskunskaperna, det vill säga kunskapen 

om sitt ämne, samt pedagogiska kunskaper. Ämneskunskaperna innebär att läraren har en 

god kännedom om det ämne som läraren undervisar i, vilket i det här fallet är matematik. 
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Det räcker dock inte med att en lärare har goda ämneskunskaper inom matematik för att 

kunna lära sina elever matematik. Det krävs även pedagogiska kunskaper. De 

pedagogiska kunskaperna innefattar att läraren är medveten om hur ämnet ska läras ut. 

Det är av betydande vikt att läraren vet hur undervisningen ska utformas för att eleverna 

ska kunna ta till sig ämneskunskaperna. Det har en positiv påverkan på elevernas 

matematikkunskaper om läraren kan visa olika lösningar samt olika sätt att tänka på. 

Lärare behöver även ha kunskaper om sina elevers kunskaper samt kunna hjälpa eleverna 

att sätta ord på sina tankar. Det är viktigt att eleverna får lära sig att förklara hur de tänker. 

Eleverna behöver kunna se och förklara struktur och samband inom matematiken för att 

kunna utveckla sina matematiska kunskaper (Mårtensson, 2015). 

 

För att kunna utveckla sina pedagogiska kunskaper och förståelsen för undervisningen 

behöver lärare reflektera över sin undervisning, sina kunskaper och sina handlingar. Ett 

sätt att göra detta på är att använda sig av learning study. Att arbeta med learning study 

och reflektera över det egna arbetet bidrar till att läraren utvecklar sina pedagogiska 

kunskaper. (Mårtensson, 2015). Enligt Skolverket (2010) är learning study en metod för 

lärare som används för att utveckla undervisningen. Tillsammans gör lärare en välarbetad 

planering för en lektion som sedan genomförs utav en av lärarna. De övriga lärarna 

observerar lektionen och tillsammans görs sedan en utvärdering och justeringar av 

lektionen. Den nya planeringen genomförs sedan av en annan lärare som även den 

observeras av de övriga lärarna. Mårtensson (2015) skriver att reflektioner över den egna 

undervisningen samt fortbildningar är viktigt för lärare som undervisar i ämnet 

matematik. Hon kommer fram till sitt resultat genom learning studies kring lärares 

kunskapsutveckling. I sin studie och i diskussioner tillsammans med de lärare som 

deltagit i undersökningen kunde författaren se att reflektioner bidrar till att läraren börjar 

resonera kring vad nästa steg är i elevernas kunskapsutveckling. 

 

Enligt Mårtensson (2015) bör hänsyn till faktorer som ålder, miljö, kön, konstellation av 

gruppen och tidigare erfarenheter finnas med i lärares reflektion och planering av 

matematikundervisningen. 

 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar att det inte är helt lätt att undervisa i 

problemlösning. Författarna skriver att undervisning i problemlösning i matematik kräver 

mer av läraren än matematikundervisningen i övrigt. Det krävs en djupare kunskap i såväl 

ämne som didaktik. Läraren måste vara väl förberedd på att olika lösningar kan, och helst 

ska, komma att uppstå och måste dessutom vara beredd på att bli överraskad av nya 

metoder som eleverna kan komma fram till (Hagland, Hedrén, Taflin, 2005). 

 

För att lektionerna ska nå de mål som formulerats behövs en rad olika faktorer för att 

lyckas, enligt Taflin (2007). Faktorer som val av problem, hur en uppgift presenteras och 

formuleras och diskussionerna mellan elever eller mellan elever och lärare är av 

betydande vikt. Att läraren i slutet av lektionen går igenom problemet och låter elevernas 

förslag på lösningar tas upp gör också att målen för lektionen kan uppnås, menar Taflin 

(2007). 

3.4  Förkunskaper 
Mårtensson (2015) menar att det är viktigt för eleverna att ha en förståelse för de symboler 

som används inom matematiken. Om eleverna ska kunna använda symbolerna, och även 

kunna skaffa sig strategier för att göra uträkningar, är förståelsen för matematikens 

symboler och begrepp viktiga. Symboler kan vara likhetstecknet, divisionstecknet, 

multiplikationstecknet etc. Det är enligt Caswell (2007) vanligt att elever som börjar 
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arbeta med bråk får jobba med abstrakta metoder, så som att skriva och läsa av siffror och 

symboler. Utan något laborativt material kan bråk bli för abstrakt och många elever kan 

komma att behöva det laborativa materialet för att få en förståelse. Att använda sig av 

exempel ur verkliga livet är ett annat sätt som hjälper eleverna till förståelse då det är 

något som eleverna kan relatera till. Att låta eleverna arbeta med något som de anser är 

roligt bidrar till en ökad motivation (Caswell, 2007). 

 

Pólya (1945) och Taflin (2007) poängterar att eleverna måste ha kunskaper om hur de ska 

tolka ett problem och förstå vad problemet går ut på innan de kan lösa det. Det betyder 

inte att eleverna behöver veta exakt hur de ska lösa en uppgift. Så länge eleverna förstår 

vad som ska lösas har de en möjlighet att lösa problemet. Frederick (2014) skriver att de 

elever som har en god metakognition lättare kan klara av problemlösningsuppgifter på 

egen hand. Det innebär att eleverna kan resonera kring sitt eget tänkande. De resultat som 

Frederick har kommit fram till är en sammanställning av forskning som gjorts av Holton 

and Clarke (2006), Rittle-Johnson och Koedinger (2005), Pape (2003) samt Anghileri 

(2006). Dessa undersökningar är baserade på data som består av observationer och 

genomförda intervjuer och även analyserade prov av elever. I arbeten som sker i grupp 

kan även de elever som besitter en god metakognition vara till hjälp för sina kamrater 

(Frederick, 2014). 

 

Enligt Taflin (2007) är en av de främsta svårigheterna, för eleverna, med problemlösning 

att kunna tolka problemet. Att tolka problemet har med det matematiska språket att göra. 

Taflin (2007) refererar i sin tur till Wistedt (1992) där de kommit fram till att ett alltför 

vardagligt språk inom matematiken kan leda till att en del elever finner det svårt att 

utveckla sina matematiska kunskaper. Däremot kan det matematiska språket ha en motsatt 

effekt så att eleverna har problem med att förstå vad det är som ska lösas. Hur lärarna 

presenterar problemet är därför viktigt i arbetet med problemlösning, menar Taflin 

(2007). 

 

 

3.5 Möjliga arbetsmetoder och uppgifter 
I skolan kan lärare använda sig av ett flertal olika arbetsmetoder i sin undervisning. Dessa 

metoder kan innebära grupparbeten, klassisk katederundervisning, utomhuspedagogik 

etc. Inför ett arbetsområde behöver lärare välja de arbetsmetoder och uppgifter som är 

mest lämpade och anpassade efter elevernas förutsättningar (Boo, 2014). I följande 

avsnitt presenteras ett fåtal av dessa arbetsmetoder och uppgifter som är relevanta för 

undersökningen. 

 
3.5.1  Pólyas problemlösningsschema 

George Pólya gav ut boken How to solve it 1945. Det blev en bok som gett inspiration 

till många människor och som än idag är aktuell. Boken har kommit ut i flera nya 

upplagor. Pólya (1945) har tagit fram ett problemlösningsschema som är en förklaring på 

hur läraren tillsammans med sina elever steg för steg kan arbeta med problemlösning. Vi 

kommer nedan kortfattat beskriva Pólyas (1945) problemlösningsschema. 

Pólyas problemlösningsschema är en strategi att arbeta efter i arbetet med 

problemlösning. Schemat är en hjälp till förståelse för ett problem och kan hjälpa eleven 

i sin tankeprocess fram till en lösning. För det första måste eleven förstå det problemet 

som ska lösas. Detta innebär att eleven har en förståelse för vad som efterfrågas i 

uppgiften. Det andra steget i schemat är att eleven behöver göra upp en plan för hur 

problemet ska lösas. På så sätt reflekterar eleven över om han/hon har stött på ett liknande 

problem sedan tidigare och kan använda sig av dessa erfarenheter för att lösa uppgiften. 
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Det tredje steget innebär att eleven genomför sin plan och försöker lösa problemet. Under 

det fjärde steget går eleven igenom sina uträkningar och försäkrar sig om att svaret är 

korrekt (Pólya, 1945). 

 
3.5.2  Vardagsrelaterade uppgifter och laborativt material 

Riesbeck (2008) har i en studie undersökt hur elever agerar i mötet mellan vetenskapliga 

och mer vardagliga begrepp i matematikundervisningen. I undersökningen menar hon att 

lärande sker hela tiden i olika vardagssituationer samt att det är genom det vardagliga 

lärandet som vi kan få en större förståelse för vår omvärld. Hon menar således att problem 

som är hämtade ur vardagen kan få en större mening för eleverna. Förförståelsen vi har 

med oss från vardagen kan hjälpa oss att utveckla nya kunskaper. Om läraren distansera 

sig från elevernas vardag kan det göra att undervisningen känns som abstrakt för en del 

elever (Riesbeck, 2008). 

 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) skriver att eleverna befinner sig i 

verklighetsrelaterade uppgifter då de till exempel använder sig av pengar i matematiken. 

När eleverna däremot räknar utan enheter menar författarna att eleverna är i ett 

matematiskt sammanhang. Författarna skriver också att det är viktigt att eleverna kan röra 

sig mellan det verklighetsrelaterade och det matematiska, och att eleverna är medvetna 

om skillnaden mellan dessa. Samma typ av matematik, med en variation av enheter, kan 

hittas i många olika typer av vardagssituationer vilket kan vara en fördel att lyfta fram i 

undervisningen. Dock kan det vara bra att påpeka för eleverna att de matematiska 

kunskaperna inte alltid behöver kopplas till vardagen. De matematiska kunskaperna kan 

också vara till för att elevernas kunskapsbygge ska fortskrida eller för att eleverna tycker 

att det är roligt. Därför påpekar Hagland, Hedrén och Taflin (2005) att ett varierat 

arbetssätt är att föredra. 

 

Enligt Rystedt och Trygg (2010) är laborativt material i matematiken något som är 

konkret och går att ta på. Det kan till exempel vara knappar, klossar, snören med mera. 

Att arbeta laborativt möjliggör att alla elever kan delta i undervisningen men kan ha olika 

förutsättningar vad det gäller innehållet i det som lektionen ska handla om. Eleverna kan 

ta sin utgångspunkt i det laborativa materialet för att sedan gå vidare till en mer abstrakt 

metod i den takt eleven känner att han/hon klarar av (Rystedt & Trygg, 2010).  

 

“Att se och att göra är ingen garanti för att förstå” (Säljö, Riesbeck & Wyndhamn, 2008, 

s. 238). Författarna syftar härmed på sin studie som visar att laborativt material inte alltid 

har den effekt som lärarna möjligtvis har tänkt från början. Lärarna i Säljö, Riesbeck och 

Wyndhamns (2008) studie förlitade sig på att det laborativa materialet skulle vara 

självklart för eleverna och behövde således inte förklaras närmare för eleverna. Att 

använda sig av laborativt material leder alltså inte automatiskt till en ökad förståelse hos 

eleverna utan måste arbetas med mer ingående (Säljö, Riesbeck & Wyndhamn, 2008). 

Laborativt material av föremål från elevernas vardag kan hjälpa eleverna att se en 

koppling mellan verkligheten och den abstrakta matematiken (Carbonneau, Scott & Selig, 

2013). Detta menar också Rystedt och Trygg (2010) men de påpekar även att det inte är 

självklart att det laborativa materialet automatiskt ger eleverna nya kunskaper. De 

refererar i sin studie till Ball (1992) som skriver att införandet av laborativt material i 

undervisningen kan påverka eleverna att inspireras och även stimuleras till att utveckla 

nya kunskaper. Det är dock inte är självklart att eleverna utvecklar nya kunskaper genom 

materialet (Ball, 1992).  
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3.5.3  Grupparbeten och diskussion i klassrummet 

Grupparbete är ett vanligt arbetssätt i klassrummet, och meningen med grupparbete är att 

eleverna själva ska få vara aktiva i lektionen (Säljö, Riesbeck & Wyndhamn 2008). 

Forslund (2008) refererar i sin avhandling till Cohen (1994) som beskriver grupparbetet 

som ett arbete där alla deltagarna ska vara aktiva och lösa en uppgift tillsammans. 

Arbetssätt och fördelning av arbetet ska bestämmas inom gruppen och den mest lämpliga 

metod för att lösa uppgiften ska utses. 

I grupparbeten uppstår oftast naturliga situationer för diskussion. Genom en studie 

grundad i ljud- och videoinspelningar har Taflin (2007) kommit fram till att i ett 

grupparbete kring ett rikt matematiskt problem är det normalt att eleverna kommer fram 

till olika sätt att lösa ett problem. Genom att samla in elevernas olika lösningar av problem 

under studiens gång har hon kunnat få en klarare bild av hur eleverna löst problemen samt 

bättre förståelse kring samtalen som ägt rum mellan lärare och elever. Det blev då klart 

att många elever löst problemen på olika sätt. Dock förklarar Taflin (2007) att lärarna i 

studien berättar för eleverna hur de skulle kunna arbeta med problemet genom att till 

exempel ha laborativt material framme. Genom att ha det laborativa materialet 

tillgängligt, men inte prata om det, kan det ändå ha påverkat eleverna indirekt i 

problemlösningsarbetet till en viss grad genom att eleverna ändå väljer att arbeta med det. 

Enligt författaren bör de lektioner som handlar om problemlösning i matematik ge 

utrymme för elevernas diskussioner kring hur de har löst problemet. Detta av anledning 

till att eleverna då lär sig av varandra, och att även läraren kan lära sig av sina elever. 

Finns det däremot inte flera olika lösningar bland eleverna kan problemet inte klassas 

som ett rikt matematiskt problem. Har eleverna samma lösning på problemet säger Taflin 

(2007) att det inte är någon mening med att diskutera problemet. Hon hävdar också att 

eleverna istället för att lära av varandra kan komma att bli varandras konkurrenter och får 

ingen chans till resonemang och fler matematiska idéer (Taflin, 2007). 

Genom samtal med andra människor delas också erfarenheter med varandra. När 

människor samtalar med varandra gör det deras tankar synliga och tillåter andra att 

kommentera eller fortsätta tankegångarna (Säljö, Riesbeck & Wyndhamn, 2008). 

Detsamma menar Hagland, Hedrén och Taflin (2005) då de skriver att eleverna ges 

möjlighet att utveckla sina tidigare kunskaper genom att diskutera problemen tillsammans 

med sina klasskamrater. Enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005) är det mer naturligt 

för eleverna att ifrågasätta varandras påståenden än sin lärares i och med att eleverna inte 

har samma auktoritet som läraren. Att eleverna ifrågasätter varandra kan också ha att göra 

med att de är närmare varandra kunskapsmässigt, och har ett gemensamt språk. 

 

Elevers ambitioner inför en uppgift kan variera. Ambitionerna påverkas av den uppgift 

som eleverna ska arbeta med, relationer till gruppmedlemmarna, de övriga 

gruppmedlemmarnas ambitionsnivå och det egna intresset för uppgiften. Detta visar en 

studie av Forslund (2008) som använt sig av en observationsstudie samt intervjuat flera 

elever. De elever som deltagit i studien är i 8-årsåldern och ingår i två klasser från samma 

skola. Sammanlagt är det 48 elever i dessa två klasser. Forslunds (2008) studie utgår från 

elevernas upplevelser av grupparbete. De olika ambitionsnivåerna som kan finnas gör att 

eleverna är olika mycket drivande i uppgiften som ska göras. Att arbeta i grupp kan 

uppfattas som både en negativ och positiv upplevelse hos de som ingår i gruppen. De som 

uppfattar grupparbetet som något positivt ser ofta möjligheter till att få stöd av andra som 

ingår i gruppen. Dessa personer är oftast själva ett gott stöd för sina kamrater genom 

arbetets gång. De personer som upplever grupparbetet som negativt är oftast ett sämre 
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stöd och finner det svårare att samarbeta. Gruppsammansättningen påverkar elevernas 

process och resultat i ett grupparbete. I samband med grupparbeten får elever inte ett 

naturligt tillfälle att skapa en relation med varandra. Relationerna och de ambitioner som 

finns i gruppen är avgörande för elevernas arbete med den uppgift de tilldelats. Finns det 

en god relation mellan de som arbetar tillsammans är det positivt eftersom detta bidrar till 

att eleverna känner en tillit till varandra och vågar ha en öppen och ärlig kommunikation 

kring grupparbetet. Elever som har dessa positiva upplevelser i sin grupp kan själva 

prestera bättre (Forslund, 2008).  

 

I den inledande delen av Pólyas bok How to solve it (1945) är det uttalat att bokens 

innehåll riktar sig till läsaren. Är den person som tar del av boken lärare kan bokens 

innehåll även användas av läsare för att hjälpa sina elever. Boken beskriver hur en lärare 

ska kunna hjälpa sina elever i en problemlösningsprocess. För att hjälpa eleverna krävs 

det individuella frågor som läraren ställer till eleven. Pólya (1945) skriver om arbetet med 

problemlösning i en klass, men det framgår inte hur läraren ska arbeta för att kunna stötta 

varje elev i sitt eget arbete. För att kunna följa Pólyas steg behöver alla i klassen befinna 

sig på samma kunskapsnivå för att arbetet ska kunna ske i helklass. 
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4 Metod 
I metodavsnittet kommer val av metoder som använts under studiens gång lyftas fram. 

Urval av respondenter och genomförande av undersökningen kommer även att beskrivas, 

samt hur databearbetningen har gått till. I denna del redogörs även de etiska överväganden 

som vi har tagit hänsyn till. 

 

4.1  Urval 
Urvalet av respondenter inför undersökningen skedde genom ett subjektivt urval då alla 

respondenter är lärare som undervisar i ämnet matematik i årskurs 3. Sammanlagt 

tillfrågades nio lärare om det var intresserade av att delta i undersökningen. Utav dessa 

nio lärare var det sex stycken lärare som ställde upp för observation och intervju. Dessa 

sex lärare arbetar i tre olika kommuner, Växjö-, Värnamo- och Karlsborgs kommun. 

Enligt Denscombe (2009) är denna undersökning en så kallad småsaklig undersökning 

och därför är det inte relevant att tala om sannolikhetsurval i detta fall. 

 

Genom intervjuer med samtliga lärare har vi fått information om deras erfarenheter som 

lärare. Två stycken av lärarna som valde att delta i undersökningen har utbildning för 

årskurserna 1-7. Dessa lärare har arbetat inom skolan i 17 år. En annan av lärarna har 

utbildningen tidigarelärare och har arbetat som lärare i 12 år. Det fanns en av lärarna som 

hade grundlärarutbildning från årskurs 1 upp till årskurs 6. Denna lärare har varit verksam 

i 5 år. De andra två lärarna hade lång erfarenhet av läraryrket, dock är det oklart vilken 

utbildning dessa lärare har och exakt hur många år som de arbetat inom skolan. Vi kan 

utifrån den information vi fått dra slutsatsen att de medverkande lärarna har långa 

erfarenheter kring sitt yrke. 

 

 

4.2  Datainsamlingsmetod 
Denna studie gjordes utifrån en kvalitativ metod där undersökningen bestod av intervjuer 

och observationer. Intervjuer och observationer valdes då dessa två metoder är ett bra 

komplement till varandra i denna typ av undersökning. Ett löpande protokoll användes i 

samband med observationerna och intervjuerna som gjordes var en så kallad ansikte-mot-

ansikte-metod. Dessa kommer att förklaras ytterligare senare.  

 

Det är enligt Denscombe (2009) insamlingen av data samt analysen som avgör ifall den 

använda metoden är kvalitativ eller kvantitativ. Det som utmärker en kvalitativ metod är 

sättet att samla in och bearbeta datan. I en kvalitativ metod vill forskaren på ett djupare 

plan förstå människors intressen och agerande (Denscombe, 2009). I det här fallet är det 

observerade lektioner och lärarnas berättade erfarenheter som utgör datan för 

undersökningen. Den kvalitativa metod som använts utmärks genom de öppna frågor som 

använts under de genomförda intervjuerna samt genom de insamlade fältanteckningarna 

från observationerna. 

 

4.3  Procedur 
Den första kontakten med de utvalda lärarna skedde via mail. Ett missivbrev (se bilaga 1) 

som beskrev vilka vi var och vad vi ville undersöka skickades ut. Missivbrevet innehöll 

även frågan om lärarna ville ställa upp och hjälpa oss i vårt arbete. I samband med att 

missivbrevet skickades ut bifogades även det problem som vi önskade att få observera. 

Anledningen till att lärarna inte själva fick välja problem var för att vi senare skulle kunna 

jämföra de olika metoder som använts vid arbetet med problemet. Vi valde ett så kallat 
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rikt matematiskt problem eftersom dessa problem går att lösa på olika sätt. 

Förhoppningarna med ett sådant problem var att få se olika arbetsmetoder i de olika 

klassrummen. Den uppgift som har använts under observationerna för denna 

undersökning är hämtad ur boken rika matematiska problem av Hagland, Hedén och 

Taflin (2005) och uppfyller alla kriterium som boken lyfter för att ett problem ska klassas 

som ett rikt problem. 

 

Vårt mål var att observera och intervjua minst fem stycken lärare inför undersökningen. 

Mailet med missivbrevet skickades ut till nio stycken lärare varav sex stycken svarade att 

de ställde upp på såväl observation som intervju. Därefter fortsatte kontakten via mail då 

tid och datum bestämdes för observation och intervju. 

 

Under de observationer och intervjuer som har ägt rum har det främsta fokuset legat på 

lärarnas val av arbetsmetoder. Observationerna och intervjuerna med varje lärare lades 

samma dag för att läraren skulle kunna reflektera över sin lektion i problemlösning medan 

de fortfarande hade det färskt i minnet. Vi valde att lägga observationerna före 

intervjuerna av den anledningen att lärarna inte skulle ändra i sin planering utefter de 

frågor vi ställt under intervjun. 

 
4.3.1 Observation 

De sex undersökningstillfällen som har skett i denna undersökning har som tidigare 

nämnts börjat med en observation. Samtliga lärare som deltagit har innan vårt möte blivit 

tilldelade ett rikt matematiskt problem (se bilaga 2) som de utifrån egen planering 

genomfört med sina elever i årskurs 3. Lektionen har sedan observerats och fokus har 

legat på lärarnas presentation av uppgiften, de metoder som har används under lektionens 

gång samt lärarens agerande och arbete i elevernas process. Dessa observationer gav oss 

stora möjligheter att få information för att kunna svara på vår frågeställning: Vilka 

arbetsmetoder använder sig lärarna av under en lektion om problemlösning i matematik? 

Längden på de observerade lektionerna varade mellan 40 – 80 minuter. 

 

Under observationerna användes ett löpande protokoll, vilket innebär att forskarna med 

egna ord antecknade det som sades och skedde under observationstillfället (Johansson & 

Svedner, 2010). Under hela lektionernas gång satt vi längst bak i klassrummet och tyst 

antecknade allt som var anmärkningsvärt. Att vi var två som observerade under 

lektionerna kan vara till fördel, enligt Denscombe (2009), i och med att två personer kan 

uppleva samma händelseförlopp på olika sätt. Det beror på att de båda observatörerna har 

olika erfarenheter. Faktorer som engagemang, ihågkomst och kompetens har en 

betydande roll och kan komma att påverka observationerna. 

 
4.3.2  Intervju 

Efter den genomförda observationen har en intervju tillsammans med läraren ägt rum. 

Den intervjumetod som har använts är en ansikte-mot-ansikte metod. Anledningen till att 

denna metod har använts är för att få fram en så detaljerad information som möjligt kring 

lärarnas val av metoder i arbetet om problemlösning i matematik. Enligt Denscombe 

(2009) är fördelen med intervjuer som sker ansikte mot ansikte att personen som 

genomför intervjun direkt får möjlighet att ställa följdfrågor och en chans att känna av 

ifall alla frågor besvarats på ett givande sätt. 

 

Genomförandet av intervjuerna i denna undersökning gav möjlighet för lärarna att 

utveckla sina tankar kring de val av metoder och anpassning som gjorts under den 

observerade lektionen. Intervjuerna har utgått från 17 intervjufrågor (Se bilaga 3). Dessa 
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frågor har fungerat som ett stöd under intervjuernas gång men ordningsföljden av 

frågorna har inte varit bestämda. Intervjuerna började med frågor där läraren fick berätta 

om sin utbildning och nuvarande tjänst, samt vad klassen arbetar med i matematiken just 

för tillfället. Anledning till detta var för att få igång samtalet och intervjun bättre. 

Denscombe (2009) betecknar denna typ av intervju för semistrukturerad intervju, vilket 

kännetecknas av att intervjuaren är flexibel med sina frågor och respondenten ges rum att 

utveckla sina svar. Flera av de intervjuer som ägde rum har spelats in med hjälp av en 

mobiltelefon. I och med det behövdes lärarens muntliga godkännande innan detta kunde 

ske. I de fall där intervjuerna inte spelades in har det istället antecknats. Intervjuerna 

varande mellan 20-35 minuter. 

 

Intervjuareffekten innebär att den som blir intervjuad påverkas av personligheten hos den 

som genomför intervjun. Faktorer som kan komma att påverka kan bland annat vara ålder 

och kön, men även ämnet som berörs kan upplevas som känslig och därmed påverka de 

svar som ges. Konsekvensen av intervjuareffekten kan då bli att den intervjuade personen 

ge en felaktig bild av verkligheten (Denscombe, 2009). I denna undersökning har vi 

reflekterat över intervjuareffekten. Dock upplevde vi att de lärare som deltagit i 

intervjuerna inte har gett oss fel bild av verkligenheten. Denna slutsats drar vi då vi sett 

att de svar vi fått genom intervjuerna stämmer bra överens med de observationer vi gjort.  

 

4.4  Databearbetning, tillförlitlighet och pålitlighet 
Det datamaterial som samlades in bearbetades genom noggranna genomgångar av 

fältanteckningarna och det inspelade materialet. Lärarnas olika sätt att hantera lektionerna 

och deras svar under intervjuerna sammanfattades, jämfördes och analyserades. Utifrån 

det kunde sedan de metoder som uppmärksammats kategoriseras och delats in i teman 

som kommer presenteras mer ingående i resultatet. 

 

Tillförlitlighet är någonting som i kvalitativa metoder kan vara svårt att mäta i och med 

att det är människors upplevelser och intressen som ska försöka förstås. Samma metod 

som används i studien ska kunna användas av andra personer för att komma fram till ett 

liknande resultat, enligt Sandberg och Faugert (2012). 

 

En observation kan aldrig vara objektiv eftersom den påverkas av de förkunskaper som 

observatören besitter. Då vi båda har varit med under observationerna har vi kunnat 

kontrollera om vi har uppmärksammat samma saker hos lärarna under lektionerna. 

Eftersom ljudupptagning har använts under intervjuerna kan vi ordagrant ta del av hur 

respondenterna tänker kring de olika frågeställningar som tas upp i studien. Detta gör att 

tillförlitligheten i undersökningen ökar. Genom de noggranna observationerna och 

intervjuerna har vi kunnat få svar på våra frågeställningar, vilket gör att det finns validitet 

i undersökningen. 

 

För att studien ska vara pålitlig betyder det att en annan forskare skulle kunna genomföra 

samma observationer och intervjuer och få fram ett liknande resultat. Därför behöver 

forskarna, enligt Denscombe (2009), redogöra studiens resultat noggrant för att visa att 

de resultat som tagits fram är sannolika. Genom att ha detta i åtanke har vi försökt 

redogöra resultatet och slutsatsen så tydligt som möjligt. Tydligt resultat är också 

någonting som behövs i fråga om överförbarhet, menar Denscombe (2009). Huruvida 

resultatet går att överföra på andra skolor, elever eller lärare kan lättare avgöras om 

resultatet är tydligt.  
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4.5  Etiska överväganden 
För att forskning ska gå rätt till finns det fyra olika krav att ta hänsyn till när man 

genomför en forskningsstudie. Dessa fyra krav kallas för: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Som tidigare nämnts skickades ett missivbrev ut till de deltagande lärarna innan 

observationer och intervjuer ägde rum. Syftet med det missivbrev som skickades ut var 

bland annat att lärarna skulle få en uppfattning om vilka vi var och vårt syfte med 

undersökningen. Meningen var även att vi genom missivbrevet skulle få respondenternas 

godkännande och underskrift för deltagandet. Genom missivbrevet blev respondenterna 

därmed informerade om undersökningens syfte. Detta är det första av de krav för 

etikregler som Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram, det så kallade informationskravet. Det 

andra kravet, samtyckeskravet, blev uppfyllt genom missivbrevet då respondenterna fick 

skriva under att de godkänner sitt deltagande. Lärarna blev även informerade om att 

deltagandet var frivilligt och att lärarna under processens gång kunde välja att dra sig ur 

blev de informerade om via mail samt muntligt vid mötet för observation och intervju. 

De flesta intervjuerna spelades in och till det behövdes lärarnas muntliga godkännande, 

vilket också går under samtyckeskravet. Där med har godkännande givits både muntligt 

och skriftligt. 

 

Vi har i undersökningen valt att låta lärarna vara anonyma. De skolor vi besökt under 

studiens gång har inte heller nämnts vid namn. För någon utomstående går det därför inte 

att spåra de lärare som har medverkat i undersökningen. Därmed uppfylls det tredje kravet 

för forskningsetiska principer, nämligen konfidentialitetskravet. Eftersom vi inte heller 

använder några uppgifter till annat än vår studie har vi också tagit ställning till det sista 

av de fyra kraven, det vill säga nyttjandekravet. 

 

I mötet med samtliga lärare blev de informerande om att inga namn, kön, åldrar eller 

skolor kommer att nämnas i arbetet. Därmed kunde lärarna känna att de förblir 

anonyma.    
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5 Resultat och analys 
I den här delen kommer undersökningens resultat att presenteras. De fem lärare som 

deltagit i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn utan benämnas som lärare 

A, B, C, D, E och F. Inför de observationer som genomförts har samtliga lärare blivit 

tilldelade ett problem som de skulle genomföra tillsammans med sin klass utifrån en egen 

lektionsplanering. Den uppgift som lärarna har tilldelats består av två stycken frågor (Se 

bilaga 2).  

 

De kommande styckena är en sammanställning av lärarnas definition av begreppet 

problemlösning samt lärarnas reflektioner kring de observerade lektionerna. Följande 

rubriker utgår från undersökningens frågeställningar. Alla påståenden och reflektioner i 

denna del är hämtade från undersökningens observationer och intervjuer och är därmed 

våra egna upplevelser av lektionerna samt lärarnas uppfattningar och erfarenheter. Efter 

varje rubrik kommer resultatet att analyseras.  

 

5.1  Definition av problemlösning  
En av de frågeställningar som vi arbetat med under studiens gång har varit vilka 

definitioner av problemlösning det finns bland lärarna. Lärarna fick därför chansen att 

under intervjun förklara hur de ser på begreppet problemlösning.  

 

Lärare D anser att problemlösning är matematik i högsta grad och att det är någonting 

som behöver tränas ofta. Multiplikationstabellen och andra matematiska kunskaper 

behöver också tränas, men problemlösning är extra viktigt i matematiken enligt denne 

lärare. Lärare D säger att problemlösning inte är färdighetsträning utan att man måste 

anstränga sig för att komma på en lösning på någonting. 

 

För lärare E är problemlösning ett begrepp som innebär att mer än en person behövs för 

att lösa problemet. Det är även något som kan lösas på olika sätt. Vilket sätt som än 

används så krävs det en diskussion mellan minst två personer.  

 
“Det är något man funderar över ihop med någon. Det kan räcka med en kompis. Man liksom 

plockar tillsammans med problemet. Man ritar, man försöker förklara för varandra.” (Intervju 

med lärare E) 

 

Även lärare B menar att problemlösning är någonting som sker mellan två eller flera 

personer, och ofta i vardagsrelaterade situationer. Lärare A och B lägger stor vikt vid att 

problem inte enbart finns i matematiken utan att det finns överallt. Dessa lärare nämner 

under intervjuerna att en vuxen person löser en mängd olika problem i sin vardag och 

många gånger ber någon annan om hjälp eller om en åsikt. Av den anledningen är 

diskussion vid problemlösning i skolan viktigt enligt lärare A och B. Även lärare F ser på 

problemlösning i matematik som något som måste diskuteras, det är detsamma som en 

par- eller gruppuppgift. 

 

Lärare C anser att det finns en mängd olika definitioner av problemlösning. Det finns 

problem med endast ett rätt svar och det finns problem med flera olika lösningar och svar. 

De problem som har olika lösningar och svar är enligt lärare C de som är mest givande 

eftersom dessa problem skapar möjligheter för diskussioner. 
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Analys 

Det har varit relevant i denna undersökning att försöka finna en definition på begreppet 

problemlösning. Efter den genomförda undersökningen ser vi en komplexitet i begreppet. 

Att problemlösning är en individuell tolkning kan leda till att lärare arbetar med det på 

olika vis samt bedöma det på olika sätt. 

Tre av de lärare som deltagit i undersökningen anser att problemlösning är ett problem 

som behöver diskuteras. Det krävs med andra ord mer än en person för att lösa problemet. 

En av lärarna menar att det finns olika definitioner på begreppet och att problemlösning 

innebär flera olika sätt att lösa ett problem. Det finns även en lärare som anser att 

problemlösning är någonting som kan relateras till det verkliga livet. Denna lärare menar 

att det finns en betydelse i problemet och att problemlösningsuppgifterna består av mer 

än bara siffror och rutinuppgifter. Risbeck (2000) och Hagland, Hedrén och Taflin (2005) 

menar att det är individuellt vad som uppfattas som problemlösning. Detta är en 

bekräftelse på de svar vi fått angående begreppet problemlösning under de intervjuer som 

genomförts. Taflin menar även att det finns ett begrepp vid namn rika matematiska 

problem. För att ett matematiskt problem ska klassas som rikt behöver det uppfylla vissa 

krav. Dessa krav stämmer delvis in på lärarnas egna definitioner av problemlösning. Rika 

matematiska problem ska bland annat utmana eleverna och det ska finnas olika lösningar 

(Taflin, 2007). 

 

 

5.2 Förväntningar och utfall av de observerade lektionerna 
Det låg i vårt intresse att undersöka hur lektioner om problemlösning kan se ut och vad 

som ligger till grund för de utvalda undervisningsmetoder som lärarna använder sig av då 

de undervisar i problemlösning i matematik. Samtliga lärare som deltog i undersökning 

fick därför en chans i intervjun att reflektera över den genomförda lektionen och dela med 

sig av tankarna kring den.  

 

Enligt lärare A gick lektionen med problemlösning som förväntat. I och med att eleverna 

fick arbeta med den klasskamrat de själva ansåg att de arbetade bäst tillsammans med 

trodde lärare A att lektionen skulle resultera i att alla elever diskuterade sig fram till ett 

svar och löste uppgiften. Lärare A påpekade i början av lektionen att uppgiften kunde 

vara svår, men att eleverna genom samarbete skulle kunna lösa uppgiften bra. Lärare A 

berättade i sin intervju att det är roligt när elever överraskar positivt genom att till exempel 

lösa ett problem fortare än vad läraren förväntat sig. Det är även intressant att se de elever 

som vanligtvis har relativt enkelt för matematik kan behöva anstränga sig lite mer än 

vanligt för att lösa ett problem, menar lärare A.  

 

Lärare B upplevde att eleverna under lektionen hade samarbetat bra och det kändes 

positivt då alla grupper kunde lösa uppgiften. Lärare B menade att 

problemlösningsuppgiften gick ut på att alla elever skulle samarbeta och lösa uppgiften 

tillsammans, vilket de hade gjort.  Även lärare C var positiv till den genomförda 

lektionen. Samarbetet mellan eleverna hade fungerat bra och eleverna överraskade läraren 

med sina lösningar av problemet. 

 

Observationerna visade att det fanns elever som missuppfattade den andra frågan på 

uppgiften. Detta missförstånd uppstod hos någon av eleverna i samtliga klasser. Fråga 

nummer 2 löd: Hur många klossar behövs för att bygga ett liknande torn som är tio kuber 

högt? Flera grupper i de olika klasserna trodde att de endast fick använda tio kuber, andra 

grupper byggde ett torn som var tio kuber högt men det liknade inte det ursprungliga 



  
 

20 

tornet. Detta berodde enligt lärare A, E och F på att eleverna inte hade helt klart för sig 

vad det frågades efter. För att leda in eleverna på rätt spår behövde lärarna ställa frågor. 

Lärare E var den enda läraren som gjorde om den andra frågan i uppgiften. Detta av den 

anledningen att läraren trodde att uppgiften skulle vara för svår för eleverna. Då läraren 

fick frågan om hur lektionen gick blev svaret att det var lyckat med den första frågan men 

att den andra frågan fortfarande var för svår, trots förändringarna. I efterhand hade denne 

lärare nöjt sig med den första frågan. De elever som inte upplevde den andra frågan som 

svår hade senare kunnat få arbeta med den, kanske tillsammans med en resursperson som 

stöd. Enligt lärare E ger eleverna upp alldeles för lätt då uppgifterna blir utmanande. 

 

Lärare F delar samma upplevelser som lärare E och menar att eleverna ger upp för lätt. 

Under den observerade lektionen var det enligt lärare F en del elever som klarade 

uppgiften bra medan andra snabbt gav upp då de inte förstod problemet från början. Att 

använda sig av laborativt material kunde kanske ha underlättat för dessa elever menar 

lärare F. Observationen visade att de flesta grupper använde sig av papper och penna för 

att rita samt för att skriva ner sina uträkningar. Att eleverna inte fick använda sig av 

laborativt material berodde på att det inte fanns tillräckligt med klossar för att alla grupper 

skulle kunna bygga sina torn. 

 

Lärare D och F tillät eleverna använda miniräknare för att slutföra sina uträkningar. 

Anledningen till detta var att huvudräkning inte var syftet med lektionen. Lärare D 

nämnde miniräknaren i början av lektionen och berättade att eleverna fick använda sig av 

den om de ville, under den andra uppgiften. Det var dock inga elever som valde att 

använda sig av miniräknaren utan ville klara av att räkna ut problemet med hjälp av 

huvudräkning och algoritmer. 

 

Analys 

Lärare E och F som deltog i undersökningen berättade i intervjuerna som genomförts att 

de upplever samma sak. Szabo (2013) bekräftar dessa upplevelser och skriver att elever 

blir osäkra då de inte kan se en lösning på ett problem med en gång, eller då eleverna 

behöver byta metod. Att läraren behöver finnas till och stötta blir tydligt i dessa fall. 

 

5.3  Vilka arbetsmetoder använder sig lärarna av?  
Rubriken ovan är en av de frågeställningar som denna undersökning grundar sig på. För 

att besvara denna fråga har fyra teman identifierats genom observationer och intervjuer 

och kommer att presenteras i form av fyra rubriker: presentation av uppgiften, grupp- par 

och enskilt arbete, laborativt material och ett varierat arbetssätt. 

  
5.3.1 Presentation av uppgiften 

Det första som undersöktes med hjälp av observationer var hur de lärare som deltog i 

undersökningen inledde sina lektioner och presenterade det problem som skulle lösas. 

De två lärarna B och C inledde lektionen med att fråga sina elever vad som behövs göras 

allra först i ett arbete med problemlösning. Lärare B ville lyfta fram att det viktigaste var 

att eleverna pratade ihop sig i gruppen innan de började arbeta med uppgiften. Lärare C 

påpekade att det viktigaste var att läsa uppgiften noga och att eleverna försäkrade sig om 

att de förstått vad det frågades efter.  

 

Samtliga lärare i undersökningen delade ut ett papper till eleverna med det problem som 

skulle lösas. Lärarna läste även frågorna på pappret högt för eleverna. Till problemet finns 

det en bild av ett torn byggt av kuber. Efter att ha läst frågan hade lärarna A, D, E och F 
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en kortare genomgång om vad en kub är för något. Lärarna D och F använde sig även av 

kuber för att bygga upp en del av det torn som uppgiften handlade om. På detta sätt ville 

lärarna leda in elevernas tankegångar på ett speciellt spår. 
 

“Den här bilden är ju uppbyggd i våningar. Hade jag inte byggt ihop mitt torn innan hade det nog 

varit ganska omöjligt för några av eleverna att komma på det.” (intervju med lärare D) 

 

Under samtliga observationer berättade lärarna hur eleverna skulle arbeta och vilka 

metoder de kunde använda sig av för att komma fram till en lösning innan de fick börja 

arbeta. De förslag som lyftes fram var att eleverna kunde använda sig av bilden på 

uppgiften eller att eleverna även kunde ta hjälp genom att rita eller skriva. I flertalet av 

klasserna fick eleverna även möjlighet att arbeta med laborativt material i form av klossar. 

 

Analys 

Observationerna visade att flera lärare kopplade och inledde sina lektioner med ett 

problem eleverna hade arbetat med tidigare. Pólyas, Taflin, Frederick (2014) menar att 

elever själva kan gå igenom stegen för att lösa ett problem. Det handlar om att eleven 

skapar strategier för att kunna lösa olika typer av problem. Hur läraren presenterar en 

uppgift har betydelse för elevernas tankesätt (Taflin, 2007). Detta kunde vi tydligt se hos 

lärare D och F, eftersom de använde sig av en viss strategi för att få eleverna att tänka på 

ett speciellt sätt. Övriga lärare kom med förslag på hur eleverna skulle kunna lösa 

uppgifterna, vilket med stor sannolikhet påverkade många elever i deras val av metod.  

 
5.3.2  Grupp-, par- och enskilt arbete 

Observationerna visade att samtliga lärare som deltagit i undersökningen valde att 

använda sig av grupparbete eller pararbete som arbetsmetod då eleverna skulle lösa det 

problem som de blivit tilldelade. De gruppkonstellationer som bildades bestod av 2-3 

elever. Lärarna D, E och F gav eleverna en stund i början av lektionen till att tänka och 

reflektera enskilt kring problemet innan de började arbeta i grupper och par. 

 

Observationerna visade vilka klasser som hade vanan att arbeta i grupp och samarbeta 

med varandra. Under intervjuerna bekräftade lärarna våra iakttagelser genom att berätta 

huruvida de hade arbetat med grupparbete eller inte. Observationerna visade även att 

samtliga lärare inför lektionerna hade förutbestämt de grupper eller par som eleverna 

skulle arbeta i.  

 

Konstellationerna av grupperna hade konstruerats utifrån olika avsikter. Lärare E hade 

satt samman grupper som bestod av både svagare och starkare elever. I intervjun 

tillsammans med lärare E berättade denne lärare att det kan vara en fördel om de elever 

som anses svagare i ett ämne får arbeta tillsammans med någon som har lättare för ämnet. 

Samma lärare menade även att det finns möjligheter med att para ihop de elever som 

ligger på samma nivå kunskapsmässigt.  

 

Lärare A och C valde att dela in sina i elever i par inför uppgiften. Lärare C motiverade 

detta med att det fanns en osäkerhet om eleverna skulle klara uppgiften enskilt. Att arbeta 

i par ansågs därför vara bättre. Det framkom i intervjun med lärare C att ett arbete som 

sker i par är fördelaktigt då deltagarna kan hjälpas åt samt förklara för varandra. Lärare 

C ansåg att eleverna alltid behöver träna på att arbeta i grupp och på att diskutera. 

Under en period hade lärare A hade låtit eleverna fått sitta bredvid den klasskamrat de 

ansåg att de arbetade bäst tillsammans med. Det var i dessa par som uppgiften skulle lösas 
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under observationen. I och med det trodde lärare A innan lektionens början att eleverna 

skulle samarbeta bra, vilket läraren även tyckte att de hade gjort efter lektionens slut. 

 

Lärare D och F hade delat in eleverna i grupper och par som bestod av elever som är 

starkare och elever som är svagare i matematikämnet. Tanken bakom gruppindelningarna 

var att eleverna skulle fungera bra tillsammans socialt. Detta är viktigt enligt lärare F för 

att eleverna ska kunna ha bra diskussioner. Lärare B låter eleverna nästan enbart arbeta i 

grupper. Grupperna är fasta och förutbestämda men byts en gång varje månad. Enligt 

lärare B är det viktigt att arbeta i grupp och kunna lösa problem tillsammans. 

 

Det vanligaste arbetssättet som lärare E och F använder sig av vid 

problemlösningsarbeten är att börja lektionen med en genomgång. Efter genomgången 

får eleverna tänka på problemet själva och fundera på vad det frågas efter innan de delas 

in i par eller grupper. Anledning till detta är att eleverna ska komma igång med sina egna 

tankar innan de börjar diskutera i grupp. Om eleverna börjar diskutera i sina grupper 

direkt är det lätt, enligt lärare E, att en elev i gruppen tar över och att de elever som inte 

tar för sig lika mycket inte blir hörda. I värsta fall reflekterar dessa elever inte ens över 

uppgiften utan överlåter tänkandet till de gruppmedlemmar som tar för sig mer. Även 

lärare D börjar en problemlösningslektion med att låta eleverna tänka en stund själva 

innan de började arbeta i grupp. Detta motiveras av lärare D med att eleverna behöver 

komma igång med sina egna tankar. En annan anledning är att det inte ska uppstå några 

svårigheter kring de begrepp som användes. 

 

Under de observerade lektionerna som lärare B, D och F höll i uppfattades eleverna som 

vana vid att diskutera och resonera tillsammans. I intervjuerna med dessa lärare 

bekräftades denna observation. Lärare D berättade att eleverna ofta arbetar i par. Ibland 

samarbetar och blandas eleverna även med den andra tredjeklassen som finns på skolan. 

Samma lärare påpekade att lärarna har arbetat mycket med att eleverna ska tänka själva 

när de arbetar i par, och inte låta någon annan tänka åt dem. Hon uttrycker att det aldrig 

är någon som försöker ”glida med”, utan eleverna vill verkligen hjälpa till. Lärare F 

menade att eleverna på sista tiden har blivit duktiga på att diskutera och resonera. Tidigare 

har eleverna haft svårare för det. Lärare F menar att framgången skett i samband med 

Matematiklyftet. Denna kurs ha bidragit till att läraren fått ett större intresse för 

grupparbeten i klassen och att nya gruppkonstellationer har testats. 

 

Analys 

Att låta eleverna arbeta i par eller mindre grupper var en metod som samtliga lärare valt 

att använda sig av under de observerade lektionerna. Eleverna var indelade i grupper om 

2-3 elever. Grupperna hade som uppgift att diskutera och resonera tillsammans kring den 

uppgift de fått. Att föra och följa matematiska resonemang är en förmåga som eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla i grundskolan och under sin gymnasieutbildning 

(skolverket, 2011a och skolverket, 2011b). 

Genom grupparbete får eleverna en möjlighet att träna sin resonemangsförmåga och 

förmågan att diskutera och samarbeta, enligt Sidenvall, Lithner och J’ader (2014). 

Författarna menar att eleverna bara kan utveckla det som lärarna ger dem möjlighet att 

utveckla. Genom mycket grupparbete kan alltså eleverna utveckla dessa förmågor. En av 

lärarna menade i intervjun att yngre elever har svårare att arbeta i grupp än de eleverna 

som går i högre årskurser. Erfarenheten från denna lärare är att det sker för lite träning i 

de yngre årskurserna på att arbeta i grupp, speciellt inom ämnet matematik. Samma lärare 

ser problemlösning som en möjlighet för elever att kunna förklara för varandra. Genom 



  
 

23 

diskussioner kan eleverna hjälpa varandra till en förståelse. Detta menar även en av de 

andra lärarna som trycker mycket på just problemlösning genom grupparbete under hela 

intervjun. Att kunna ta hjälp av varandra och göra saker tillsammans är enligt denna lärare 

viktigt. 

Enligt Forslund (2008) har gruppsammansättningen betydelse för elevernas prestationer 

då de arbetar i grupp. Då läraren sätter samman grupperna kan det uppstå både positiva 

och negativa konsekvenser. Risken finns att eleverna upplever att de tvingas skapa 

relationer på ett onaturligt sätt. Elever som upplever gruppkonstellationerna som positiva 

kan oftast prestera bättre (Forslund, 2008). Samtliga lärare var nöjda med de 

gruppkonstellationer som använts under de observerade lektionerna. Eleverna kunde 

utifrån sina förmågor prestera bra tillsammans med de andra eleverna i sina grupper. 

Lärare A hade låtit eleverna välja själva vem de arbetade bra ihop med och tyckte att detta 

fungerade väldigt bra, medan de andra lärarna hade valt vilka grupper eleverna skulle 

arbeta i. Majoriteten av lärarna varierade grupperna då och då för att alla elever skulle få 

en chans att visa sina kunskaper. 

 
5.3.3 Laborativt material 

Genom observationerna kunde vi se att samtliga lärare använde sig av laborativt material 

på något sätt. Lärarna A och B gav sina elever möjlighet att använda laborativt material i 

form av klossar och centimokuber redan från början i den första uppgiften. Lärare B 

menade att det var genom det laborativa materialet som eleverna kunde kontrollera att 

uträkningarna var korrekta. Av den anledningen skulle alla elever använda sig av det 

laborativa materialet, även om eleverna inte kände att de behövde det. Lärare A påpekade 

att eleverna inte bara behövde använda sig av de kuber som tagits fram som laborativt 

material, utan att eleverna även kunde rita upp problemet om de kände att det blev enklare 

på det sättet. Dock valde alla grupper att använda sig av kuberna. 

 

Lärarna D och F lät inte eleverna själva arbeta med det laborativa materialet. I stället 

visade dessa lärare en liknande figur till den första frågan med hjälp av sammansatta 

klossar. Lärarna D och F menade att eleverna genom detta arbetssätt tenderade att 

diskutera och argumentera mer för hur de skulle kunna lösa problemet matematiskt än om 

de från början fått använda sig av laborativt material. Lärarna samtalade med sina elever 

och ställde frågor kring figurens uppbyggnad. Under intervjun med dessa två lärare 

berättade de att tanken med figuren var att eleverna skulle gå mer åt det abstrakta hållet, 

istället för det konkreta. Lärare D ansåg att det kunde vara svårt för eleverna att förstå 

problemet genom att titta på den bild som fanns med i uppgiften och valde därför att visa 

problemet med laborativt material. Lärare F menade dock under intervjun att det 

laborativa materialet kan ses som en möjlighet till hjälp för de elever som har svårigheter 

i matematik. Detta på grund av att det hjälper de elever som har svårt att förstå det som 

är abstrakt. Lärare D hävdade att all matematik egentligen börjar i det konkreta, men att 

undervisningen går mer och mer åt det abstrakta ju äldre eleverna blir. 

 

De andra två lärarna, C och E, lät eleverna använda laborativt material efter att de kommit 

fram till ett svar på den första frågan. Deras tanke med detta var, precis som lärare B, att 

det laborativa materialet skulle användas för att kontrollera de svar som eleverna kommit 

fram till. Lärare E berättade under intervjun att det laborativa materialet kan vara en fördel 

för de elever som har bristande kunskaper i det svenska språket. Materialet blir en hjälp 

då eleverna har svårt att uttrycka sig matematiskt rent muntligt. Lärare C menade i 

intervjun att om eleverna tillåts att använda laborativt material på en gång kan det bidra 

till att uppgiften blir för lätt och att eleverna inte utmanas. Lärare D hävdar att laborativt 
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materialet inte är till någon hjälp om eleven inte har förstått själva frågan i en uppgift. 

Därför betyder det inte att eleverna kan klara av en uppgift även om de har tillgång till 

laborativt material. 

 

Analys 

Alla lärare i undersökningen använde sig av laborativt material på ett eller annat sätt. Två 

av lärarna lät dock inte eleverna själva använda sig av det då de skulle lösa problemet, 

utan visade bara hur problemet var uppbyggt med hjälp av det laborativa materialet. De 

övriga lärarna lät eleverna själva använda sig av det laborativa materialet. Flera av lärarna 

ansåg att det laborativa materialet kunde vara till hjälp för elever att se det abstrakta i 

matematiken. Detta är också någonting som Carbonneau, Scott och Selig (2013) menar 

då de skriver att eleverna med hjälp av det laborativa materialet kan se en koppling mellan 

det abstrakta och verkligheten. Rystedt & Trygg (2010) nämner att alla elever har olika 

förutsättningar och genom det laborativa materialet kan läraren få eleven att gå mot en 

mer abstrakt matematik i den takt eleven känner att denne klarar av. Säljö, Riesbeck och 

Wyndhamn (2008) hävdar dock att ett laborativt material inte automatiskt leder till en 

djupare förståelse hos eleverna, utan kräver att eleven arbetar med det mer ingående. 

Detta var dock inget som framgick av de intervjuade lärarna i undersökningen. 

 
5.3.4 Ett varierat arbetssätt 

Det är viktigt att ha ett varierat arbetssätt för att nå ut till alla elever enligt lärare E. Detta 

menar även lärare A är viktigt och påpekar under intervjun att de har ungefär en 

problemlösningslektion varje vecka. Dessa problemlösningslektioner innehåller olika 

typer av problem och löses på varierade sätt. Oftast är dessa problem vardagsrelaterade 

problem. Vardagsrelaterade uppgifter är något som även lärare E arbetar med. De flesta 

matematiklektioner börjar med ett matematiskt problem som lärare E satt in i ett 

vardagssammanhang som passar för det område klassen arbetar med just för tillfället. 

Enligt lärare B finns problem som behöver lösas överallt. Det är därmed viktigt att arbeta 

med problemlösning mer allmänt, och inte enbart i matematiken. Eleverna har stor nytta 

av att kunna lösa problem i sin vardag. Lärare B vill att eleverna ska få en chans att tänka 

själva, och ställer därför ofta motfrågor då eleverna frågar någonting. I den klass som 

lärare B undervisar i varieras arbetsmetoderna ibland, men oftast sker arbetet i 

matematikboken.   

 

Val av arbetsmetod beror helt på vilken typ av uppgift som eleverna ska arbeta med enligt 

lärare F. Det beror också på vilka elever som är delaktiga och vilken svårighetsgrad 

uppgiften ligger på. Lärare F menar att problemlösning i matematik fungerar bäst då 

eleverna är uppdelade i halvklass. I den klass där lärare F arbetar använder de ofta ett 

material som heter Hjärngympa och är en form av problemlösning. Detta arbetar klassen 

med en gång i veckan. 

 

Att inte ge eleverna bekräftelse på om en uträkning är rätt eller fel direkt är enligt lärare 

F ibland det bästa sättet för att få eleverna att tänka till en extra gång. Under observationen 

av lektionen som lärare F hade fick vi se att läraren enbart frågade eleverna om de var 

nöjda med sitt svar. I intervjun motiverar läraren detta med att en bekräftelse på att svaret 

ofta leder till att eleverna snabbt släpper problemet. Det kan då vara bra om eleverna får 

fundera lite extra, men det är då viktigt att ta upp problemet igen och lyssna på elevernas 

tankar och lösningar vid ett senare tillfälle.    

 

Lärare A vill att alla elever ska kunna tänka enskilt och att alla ska få arbeta på det sätt 

som känns bäst för dem själva. Metoderna anpassas därför efter vad varje elev tycker 
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känns bra. Lärare A anser att detta är bra för eleverna men påpekar även att detta är svårt 

och att det tar mycket av lärarens tid. Lärare A påpekar liksom lärare B att de 

vardagsrelaterade uppgifterna är viktiga för eleverna i och med att problemlösning inte 

enbart finns i matematiken. 

 

Lärare D menar att de problem som väljs till undervisningen ska vara en utmaning för 

eleverna och ska inte gå att lösa alldeles för enkelt. Läraren menar att även om problemet 

i sig är påhittat, så går det ändå att koppla till elevernas verklighet. Problemet ska handla 

om någonting som skulle kunna hända i verkligheten, även om det inte gjort det, enligt 

lärare D. Verklighetsanknytning är därför någonting som denne lärare förknippar starkt 

med problemlösning. 

 

Att eleverna ska kunna visa hur de tänker är något lärare D arbetar mycket med. Läraren 

vill att eleverna ska gå från ett konkret tänkande till ett mer abstrakt tänkande och visa i 

uträkningar hur de har tänkt. Genom att titta på elevernas papper med uträkningar ska 

läraren kunna förstå på ett ungefär hur eleverna har tänkt då de har försökt lösa en uppgift. 

Lärare D menar att det måste finnas ett svar i textform med enhet på frågan som ställs i 

uppgiften. Lärare bör inte nöja sig med svar som endast visas med tal. 

 

Analys 

Det är viktigt enligt en av lärarna att hitta arbetssätt som gör att läraren når ut till alla 

elever. Det är även viktigt enligt flera av lärarna i undersökningen att koppla matematiska 

problem till elevernas verklighet. Enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005) har elevernas 

problemlösningsförmåga betydelse för eleverna i framtiden. Av den anledningen bör 

eleverna få möjlighet att utveckla olika lösningsstrategier. De metoder som används 

behöver anpassas till de elever som deltar i undervisningen. Mårtensson (2015) menar att 

eleverna behöver förkunskaper om de symboler som används inom matematiken då de 

arbetar med strategier inom matematiken. Vilka kunskaper eleverna har bör läraren därför 

ta hänsyn till vid val av arbetsmetoder och uppgifter. Enligt Mårtensson (2015) bör 

läraren vid sin lektionsplanering även ta hänsyn till elevernas ålder, miljö, kön, och 

konstellationer av grupper. 

 

Det visade sig att lärarna anser det vara viktigt att eleverna utvecklar sitt eget tänkande 

och inte enbart förmågan att kunna diskutera i grupp. Lärarna lät därför eleverna få en 

stund i början av lektionen till att reflektera tyst för sig själva. Enligt Pólya (1945) kan 

elever genom erfarenheter utveckla sin problemlösningsförmåga. Författaren skriver att 

läraren aldrig ska ge eleverna ett svar, men däremot ställa frågor som hjälper eleverna att 

själva finna en lösning. Att kunna relatera till andra problem är positivt för den egna 

problemlösningsförmågan (Pólya, 1945). Lärarna i undersökningen uttryckte att eleverna 

behöver få tid till att tänka enskilt kring uppgifter, vilket framförallt visas i lärare F:s svar 

då denne lärare säger att eleverna inte får någon bekräftelse, på en gång, på om deras svar 

är korrekt eller inte.  

 

 

5.4 Vilka möjligheter och hinder ser lärarna med problemlösning som 
undervisningsmetod?  
Denna frågeställning har vi valt att dela upp i två rubriker där lärarnas upplevelser kring 

svårigheter samt möjligheter med problemlösning i matematik presenteras var för sig. 
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5.4.1  Svårigheter med problemlösning 

Lärare E anser att det kan vara svårt att arbeta med problemlösning då det ofta kräver att 

eleverna har en god begreppsförståelse inom matematiken. I den klass där lärare E 

undervisar i ämnet matematik finns det elever med modersmål på 7 olika språk. Läraren 

löser detta genom att skriva ner ord och begrepp som ska användas i nästkommande 

lektion. Dessa ord och begrepp ges sedan till modersmålsläraren som går igenom dem 

tillsammans med de elever som behöver få extra förtydliganden och bättre förutsättningar 

inför matematiklektionerna. En annan svårighet är enligt lärare E att anpassa lektionerna 

så att alla elever kan vara delaktiga och få ut så mycket som möjligt av dem. Det finns en 

stor spridning bland elevernas matematikkunskaper. Lärare E menar att majoriteten av 

eleverna i klassen är svaga i ämnet matematik. Denna lärare har en önskan om att 

resurslärare kan arbeta med de elever som inte finner matematiken som svår. På detta sätt 

kan lärare E ha undervisning med övriga klassen som behöver extra stöd och utveckla 

grunderna i matematiken.   

Det allra svåraste enligt lärare E är att hinna se alla elever. Det är även en svårighet att få 

eleverna att förklara hur de tänker. Lärare F delar tankarna med lärare E att det svåraste 

är att hinna se och lyssna på alla elever. Det är svårt att finnas till hands och ge eleverna 

den hjälp de behöver. Detta menar också lärare B som under intervjun berättar att det 

svåraste är att få alla eleverna att förstå vad problemet går ut på. En annan svårighet som 

lärare F ser med problemlösning är att de elever som inte vågar ta för sig i en grupp inte 

kommer fram även om de kanske sitter med den rätta lösningen. 

Lärare B anser även att det är svårt att individanpassa uppgifter för att alla elever ska ha 

samma chans att kunna lösa uppgifterna. Dock påpekar Lärare B att eleverna genom att 

arbeta mycket med grupparbete lär sig hjälpa varandra om det skulle vara så att någon 

inte förstår. Även lärare A menar att det allra svåraste med problemlösning, men även 

andra områden inom matematiken, är att kunna individanpassa uppgifter så att alla elever 

utmanas. Metoderna (inte nödvändigtvis uppgifterna) som lärare A använder sig av är 

ofta varierade efter vad varje elev vill använda sig av för tillfället. Det svåraste med detta 

blir att kunna förklara på flera olika sätt för att “få med alla på tåget” i och med att alla 

elever är olika. 

Lärare C anser att det svåraste med problemlösningsarbete är att få eleverna att skriva ner 

sina tankar och uträkningar samt att göra konstellationer av grupper som gör att alla elever 

får ut så mycket som möjligt av arbetet.   

De flesta lärarna som intervjuades anser att elevernas olika nivåer kunskapsmässigt är 

svåra att förhålla sig till i arbetet med problemlösning. Lärare D anser att det krävs 

reflektioner kring om alla elever ska ha samma uppgift. Denna lärare menar också att det 

är lätt hänt att tro att de elever som är duktiga på färdighetsträning också ska vara duktiga 

på problemlösning, vilket inte alltid är fallet. Det är därför en fara, enligt denne lärare, att 

låta de elever som har hunnit långt i sina matematikböcker få de klurigare uppgifterna, 

medan de som inte hinner lika långt inte får lika kluriga uppgifter som anses utmanande. 

Det behöver inte vara så att de som är snabba på färdighetsräkning är snabba på att lösa 

problem, det kan vara helt andra elever som framträder under dessa lektioner. Att välja ut 

uppgifter till alla elever kan därför vara väldigt svårt enligt denne lärare, eftersom läraren 

egentligen inte kan förutsätta vilka elever som behöver enklare uppgifter och vilka som 

behöver något svårare uppgifter. Lärare D menar dock att efter ha arbetat med 

problemlösning ett tag lägger läraren märke till vilka elever som behöver vilka uppgifter, 

men att detta inte alltid är självklart. Lärare D menar att det är svårt att vara ensam lärare 
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med 22 elever och hinna se alla elever och alla elevers olika nivåer. Detta är svårare i 

matematiken än i de andra ämnena, enligt denne lärare.  

 

Lärare E menade i intervjun att yngre elever har svårare för att arbeta i grupp. 

Erfarenheten är att det sker för lite träning i de yngre årskurserna på att arbete i grupp, 

speciellt i matematik. 

 

Analys 

Lärarna som deltog i undersökningen uttrycker alla att det finns vissa svårigheter med 

problemlösning och det visar sig att lärarna tycker att det är svårt att individanpassa 

uppgifterna till alla elever. Lärarna vill att alla elever ska ha en lika stor chans till att lösa 

uppgiften oavsett elevernas matematiska förmåga. Att förhålla sig till elevernas olika 

nivåer är någonting som många lärare ser som svårt. Flertalet lärare nämner också att det 

är svårt att få tiden att räcka till för att kunna se och lyssna på alla elever. Val av problem 

är av betydande vikt för att eleverna ska kunna lösa problemet enligt Taflin (2007). Därför 

måste lärarna ta hänsyn till elevernas tidigare kunskaper vid val av problem och behöver 

anpassa uppgifterna så att alla elever kan känna sig delaktiga. Taflin (2007) menar även 

att diskussion mellan elever och mellan lärare och elever är viktigt i 

problemlösningsarbetet. 

 

En av de största svårigheterna med problemlösning är att eleverna ska förstå vad 

problemet går ut på. Att kunna tolka ett problem har kopplingar till det matematiska 

språket (Taflin, 2007). En av lärarna i undersökningen uttrycker att begreppsförståelsen 

är någonting som är väldigt viktigt för att kunna förstå vad problemet går ut på. I och med 

att denne lärare har många elever med svenska som andraspråk anser läraren att det är 

svårt att få alla elever att förstå vad problemet går ut på. 

5.4.2 Möjligheter med problemlösning 

Lärare E ser problemlösning som en möjlighet för elever att kunna förklara för varandra. 

Genom diskussioner kan eleverna hjälpa varandra till en förståelse. Detta menar även 

lärare B som trycker mycket på just problemlösning genom grupparbete under hela 

intervjun. Att kunna ta hjälp av varandra och göra saker tillsammans är enligt lärare B 

mycket viktigt. Lärare F menar att den största möjligheten med problemlösning är att 

eleverna får träna på att samarbeta. Det är nämligen något som lärare F anser att eleverna 

alltid behöver träna på. Det är viktigt att eleverna får lära sig att lyssna på varandra och 

ta del av varandra lösningar.  

Lärare F ser det som något positivt att eleverna inte alltid uppfattar problemlösning som 

matematik. Det blir oftast något roligare av det. Detta är också någonting som lärare A 

ser som den största möjligheten. Det är bra när eleverna kan relatera matematiska problem 

till sin vardag och de tycker oftast att det är roligt att arbeta med problemlösning enligt 

denne lärare. 

Enligt lärare D är den största möjligheten med problemlösning att eleverna kan få upp 

ögonen för hur rolig matematik kan vara. Eleverna kan komma att tycka att matematik är 

tråkigt om de enbart får öva på uppgifter i färdighetsträning. Det går dock inte enligt 

lärare D att ta bort den träningen helt då den också är viktigt. Det gäller att hitta en balans. 

Att ha en varierad undervisning i problemlösning ser lärare D som en möjlighet. Lärare 

D menar i intervjun att eleverna får chans att tänka matematik på ett annat sätt under 

problemlösningsarbetet, speciellt då uppgifter kan ha flera olika svar. 
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Möjligheterna med problemlösning enligt lärare C är att eleverna får diskutera 

tillsammans med varandra och använda ett matematiskt språk. De får även träna på att 

hjälpas åt. Problemlösning innebär även att eleverna får träna på att ta instruktioner. 

Lärare C ser problemlösning som en möjlighet att få in många matematiska begrepp. 

Eleverna lär sig olika sätt att visa hur de tänker, genom att till exempel rita. 

Analys 

Lärare A och B som deltog i undersökningen anser att det är viktigt med problemlösning 

då det är en stor del av livet i sig. Problemlösning är inte någonting som enbart finns i 

matematiken utan det finns överallt i vardagen. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) 

bekräftar lärarnas tankar då de skriver att eleverna genom problemlösning i matematiken 

kan förberedas inför framtiden och vardagsproblem. Dessutom tränas enligt författarna 

det logiska tänkandet och kreativiteten, vilket också kan komma att hjälpa eleverna i 

framtiden.  

Ett flertal lärare i studien anser att det är viktigt att arbeta med vardagsrelaterade problem 

eftersom problem är någonting som förekommer genom hela livet. Lärarna har under 

intervjuerna på olika sätt uttryckt vikten av de vardagsrelaterade problemen, men lärarna 

menar i stort att problem finns överallt i vardagen. Det är därför viktigt att eleverna får 

lära sig hur de ska lösa problem, inte bara i ämnet matematik. Att lärandet sker hela tiden 

är någonting som Riesbeck (2008) uttalar. Hon menar att vi genom vardagsförståelse kan 

få nya kunskaper och genom att hålla elevernas vardag på avstånd kan undervisningen bli 

abstrakt för en del elever. 

Samtliga lärare i undersökningen tryckte på att det finns stora möjligheter till grupparbete 

vid arbete med problemlösning. Att låta eleverna arbeta i grupp är enligt lärarna viktigt. 

Vid diskussioner i klassrummet får eleverna enligt Taflin (2007) möjlighet att lära av 

varandra. Genom samtal och diskussion gör eleverna även sina egna tankar synliga (Säljö, 

Riesbeck & Wyndhamn, 2008). Det finns stora möjligheter för elever att ge varandra stöd 

genom grupparbete. Det är oftast lättare för eleverna att vara kritiska mot varandra då de 

upplever att de inte har den auktoritet gentemot varandra som läraren har (Forslund, 

2008). 

 

5.5 Lärarens roll 
En frågeställning vi arbetat med har varit hur lärarna ser på sin egen roll i arbetet med 

problemlösning. Därför fick lärarna reflektera över denna frågeställning och förklara vad 

de tycker är deras viktigaste roll när det gäller problemlösning i matematik.  

 

Lärare E menar att det är viktigt att som lärare finnas till hand för eleverna under 

problemlösningens gång. Då eleverna har frågor behöver läraren finnas som stöd och för 

att kunna ge eleverna svar. De erfarenheter som lärare E har är att elever som får vänta 

för länge på hjälp lätt tappar koncentrationen och kommer på andra tankar. Detta är ett 

problem som lärare E brukar lösa genom att endast arbeta med problemlösning med ett 

fåtal elever åt gången. Resterande elever arbetar då med något annat inom matematiken 

som de känner sig säkra på. 

Att lyssna på alla elever och se processen utan att döma vad som är rätt och vad som är 

fel är lärarens viktigaste uppgift i arbetet med problemlösning, enligt lärare E. Att stötta 

eleverna på vägen till målet är viktigare än själva målet. För att alla elever ska få möjlighet 

att visa sina kunskaper krävs det olika arbetssätt och redovisningssätt vid problemlösning, 

enligt lärare E. De elever som har svårt för språket eller inte tycker om att tala inför andra 

behöver andra sätt att visa sina tankegångar på. Lärare C lyfter precis som lärare E att det 
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inte är svaret som är det viktigaste utan hur eleverna har gått till väga för att komma fram 

till sitt svar. 

 

Lärare F menar att läraren ska hjälpa eleverna in på rätt spår i sina tankegångar men måste 

se upp med att inte avslöja för mycket. Det går inte ge en uppgift utan att ha pratat om 

den innan enligt lärare F. Läsuppgifter är lätta att missuppfatta och behöver extra 

genomgång. 

 

Lärare C anser att det är viktigt att läraren stöttar eleverna där de befinner sig. Det är även 

lärarens uppgifter att ta fram problem som är lämpade för gruppen och som kan bidra till 

att utveckla eleverna. Detsamma anser lärare D och utvecklar detta vidare genom att säga 

att läraren oftast tidigt upptäcker om en elev finner en del moment i 

problemlösningsarbetet svårt. Då gäller det att reda ut varför eleverna fastnar och vad det 

kan bero på. Läsförståelsen kan vara svårt för en del elever, enligt lärare D, och därmed 

blir en del problemlösningsuppgifter svåra då eleverna inte kan få ihop det de läser. Det 

är därför lärarens uppgift att försöka hjälpa eleverna att träna på det som är svårt. Ibland 

kan det dock räcka med att till exempel läsa problemet för eleverna, säger lärare D. 

 

Enligt lärare A är lärarens främsta uppgift att guida eleverna till att hitta en metod som 

passar. Metoden ska passa både till problemet som ska lösas och eleven som ska lösa 

problemet. Varje elev är olik och därför passar inte samma metod alla. Lärare A ser det 

därför som hennes uppgift att försöka hjälpa varje elev att hitta rätt metod för just denne. 

Analys 

Lärarens roll är viktig i arbetet med problemlösning. Lärarna i undersökningen har 

ungefär samma synsätt på sin roll i klassrummet, men med vissa skillnader. Ett par lärare 

anser att deras främsta uppgift är att stötta varje elev för att de ska få möjlighet att visa 

sina kunskaper. Lärarna menar att det inte är svaret som är det viktiga, utan vägen dit. En 

av lärarna menar att det är viktigt att stötta varje elev där han/hon befinner sig, medan en 

annan främst vill stödja eleverna i deras val av metoder. En av lärarna lyfte vikten av att 

eleverna ska få tänka själva och reflektera enskilt kring problemet, och därför ställde 

denne lärare ofta motfrågor till sina elever. Lärarnas svar skiljer sig alltså något från 

varandra, men samtliga lärare anser att de har en viktig roll i arbetet med problemlösning. 

Alla lärare vill finnas där som stöd för sina elever. Att läraren ska finnas där som stöd för 

sina elever för att få de att utvecklas är någonting som många författare har betonat, bland 

annat Pólya (1945), Taflin (2007) och Frederick (2014). Szabo (2013) skriver att valet av 

metod under problemlösning är av betydande vikt och därför menar hon att läraren är 

betydelsefull i den processen. Även Mårtensson (2015) skriver om lärarens roll och anser 

att läraren inte bara ska ge eleven det rätta svaret eller tala om hur ett problem ska lösas. 

Eleverna behöver ha olika strategier för att kunna lösa olika sorters problem, vilket flera 

av lärarna i undersökningen uttrycker.   
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6 Diskussion 
 

I den här delen kommer metoden och resultatet att diskuteras. En slutsats och förslag till 

fortsatt forskning kommer också att tas upp.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Vi har under studiens gång valt att använda oss av en kvalitativ metod där både 

observationer och intervjuer blev en del av det data som insamlats. Anledningen till att vi 

valde att använda oss av både observationer och intervjuer var för att vi ville förstå 

lärarnas val av metoder på ett djupare plan. Enbart en observation eller en intervju hade i 

det här fallet inte varit lika givande. Enligt Denscombe (2009) kan det vara relevant att 

ifrågasätta en intervju. Av den anledningen är det bra att kunna bekräfta intervjun med 

observationer eller andra intervjuer som stärker samma sak. 

 

Något som kan diskuteras är om vi innan observationerna och intervjuerna borde ha låtit 

de lärare som deltog i undersökningen ta del av de frågor som låg till grund för intervjun. 

Eftersom vi inte ville att lärarna på något sätt skulle påverkas av frågorna då de 

undervisade valde vi att inte visa frågorna innan. Det var också därför vi valde att lägga 

observationen före intervjun. Hade vi lagt intervjun före observationen har vi en tanke 

om att lärarna möjligtvis hade kunnat influeras av intervjufrågorna och därmed ändrat 

upplägget på sina problemlösningslektioner. 

 

Vi skickade ut en förfrågan till nio olika lärare, varav sex stycken svarade att de ställa 

upp i vår studie. För att undersökning skulle ha blivit än mer tillförlitlig hade det 

eventuellt varit till fördel att fler lärare hade valt delta. Denscombe (2009) skriver att 

tillförlitligheten ökar om fler intervjuer genomförs och jämförs. Detta eftersom endast en 

intervju kan ha påverkats av kontexten samt av intervjuareffekten utan att det blir synligt 

för forskaren. Av denna anledning kan det resoneras kring om det inte hade varit mer 

fördelaktigt att kontakta fler lärare i undersökningens inledande skede. På grund av 

tidsbrist kände vi dock att vi hade nog med de lärare som till slut deltog, även om det 

hade varit oerhört intressant om fler lärare hade tillfrågats och deltagit. 

 

Undersökningen hade som syfte att undersöka hur lärare i årskurs 3 arbetar med 

problemlösning i ämnet matematik. Därmed anses urvalet av respondenter som 

representativa för denna undersökning då samtliga undervisar i ämnet matematik i årskurs 

3. Detta är vad Denscombe (2009) betecknar som subjektivt urval. Urvalet har valts ut av 

forskarna på grund av sina kunskaper och erfarenheter. Observationer av respondenternas 

genomförande av problemlösningsarbete har skett samt att en intervju med var lärare. 

Denna metod bidrar till att det inte enbart är våra egna tolkningar som grundar sig i 

undersökningen. Intervjuerna har gett lärarna möjligheter att bidra med sina egna tankar, 

tolkningar och erfarenheter. Allt material samlats in på samma sätt och detta via 

fältanteckningar, inspelade och skriftligt dokumenterade intervjuer. Då vi har varit två 

som observerat och tagit del av alla intervjuer kan resultatet för denna undersökning ses 

som hållbar. Vi har upplevt och tolkat den insamlade datan på samma sätt. De lärare som 

deltagit i undersökningen har helt oberoende av varandra använt liknande arbetssätt och 

svar vid observationer och intervjuer.   

 

Det är relevant att ha i åtanke att samtliga lärare använde sig av samma problem i alla 

observationer. De har själva planerat upp lektionerna utan några som helt direktiv från 
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oss som observerat. Resultatet har tolkats utifrån de förutsättningar som fanns då 

observationer och intervjuer ägde rum. Det kan vara värt att nämna att det finns stöd från 

resurspedagoger samt modersmålslärare i samtliga klasser. Det var dock inte alla klasser 

som hade detta stöd då vår undersökning ägde rum. Dessa resurspedagoger och 

modersmålslärare kan ha betydelse för elevernas enskilda resultat. Det var dock inte det 

som vi hade för avsikt att undersöka. Lärarens planering och genomförande av lektionen 

är det som har observerats. 

 

Även om lärarna i undersökning hade olika svar på någon av de frågor som ställdes under 

intervjun så gav de goda resultat för de mest relevanta frågor för denna undersökning. 

Lärarnas svar stämde bra överens vad gäller för- och nackdelar med 

problemlösningsarbete i årskurs 3. Val av arbetsmetoder visade sig också stämma överens 

i samtliga fall. 

 

6.2  Resultatdiskussion 
För att undersökningen skulle kännas relevant har vi valt att låta lärarna förklara hur de 

ser på problemlösning och vilken definition de har av begreppet. Begreppet 

problemlösning går att definiera på olika sätt, vilket betyder att synen på begreppet är 

individuell. Dock visade resultatet att de flesta lärare som deltog i undersökningen ansåg 

att problemlösning i matematik är något som kräver ansträngning och en diskussion 

mellan minst två personer. Det är även något som går att verklighetsanknyta. 

 

I det inledande skedet av denna undersökning var våra erfarenheter att många elever som 

arbetade med matematiska problem lätt gav upp då de upplevde problem som svåra. Att 

eleverna blir osäkra vid större utmaningar i problemlösning är något som vi har fortsatt 

upplevt under de genomförda observationerna. Exempel på detta har vi sett då elever 

blivit så pass osäkra och upplevt uppgifterna som för svåra under observationerna att de 

börjat gråta och andra har lämnat klassrummet. Resultatet av undersökningen visade att 

anledning till att eleverna ger upp kan bero på att de inte förstått vad det frågas efter eller 

att elevernas läskunnighet hindrar dem till förståelse. Taflin (2007) skriver att 

matematiken innehåller många begrepp och är kunskaperna kring de begrepp som 

används i en problemlösningsuppgift bristande kan det komma att påverka eleverna 

förståelse. Enligt Pólya (1945) går det inte komma fram till ett svar på en fråga som man 

inte förstått. Läraren måste därför se till att problemen förstås av eleven och att problem 

inte är för svårt eller för lätt. Efter att eleverna löst ett problem bör de gå tillbaka och kolla 

så att resultatet stämmer. Vid tillbaka blick på uträkningen ges en möjlighet till fördjupad 

förståelse för problemet och uträkningen (Pólya, 1945). 

Våra erfarenheter var även att eleverna hade svårt för att diskutera och resonera kring 

problemlösningsuppgifter. Det verkade även som att eleverna hellre tänkte enskilt kring 

problemlösningsuppgifter istället för att diskutera det som uppfattades som svårt 

tillsammans med sina klasskamrater. Då eleverna inte förstod en uppgift gav de upp 

istället för att diskutera problemet med någon annan. Resultatet visade att det är viktigt 

att eleverna får arbete i par eller i grupper då de ska lösa matematiska problem. Det är 

även viktigt att eleverna lär sig tänka själva och kommer igång med sina tankar inför en 

problemlösningsuppgift. Därför är det en god idé enligt fler av lärarna i undersökningen 

att ge elever en stund i början av lektionen till att tänka tyst innan de fortsätter arbetet i 

grupp eller par. Att kunna arbeta i grupp är en viktig förmåga som eleverna behöver börja 

träna på tidigt i skolan. Det krävs sedan att de får fortsätta träna på detta genom hela 

skolans gång. I grupp- eller pararbeten ges eleverna möjlighet till att ta hjälp av varandra, 

diskutera samt resonera. Lärare i årskurs 3 anser att den största möjligheten med att arbeta 
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med problemlösning är att eleverna får träna på att arbeta i grupp. Det ger även en 

möjlighet för eleverna att få förklara för varandra, uttrycka sig matematiskt och hjälpas 

åt. Våra erfarenheter kring elevernas förmåga att diskutera stämde bra överens med 

lärarnas erfarenheter. Sidenvall, Lithner och J’ader (2014) skriver att det krävs träning för 

att eleverna ska bli duktiga på att diskutera och utveckla förmågan att resonera. I 

inledningen lyfte vi fram vad läroplanen säger om dessa två förmågor. Att börja arbete 

med förmågorna tidigt i skolan är viktigt.  

 

Det finns stora möjligheter med att arbeta med laborativt material i samband med 

problemlösningsuppgifter. Lärarna i undersökningen ansåg att det kan bli en hjälp för 

elever som har svårt att tänka abstrakt. Det menar också Rystedt och Trygg (2010) när de 

säger att alla elever kan delta i undervisningen oavsett vad de har för förutsättningar. 

Eleverna kan använda sig av det laborativa materialet för att göra den abstrakta 

matematiken mer konkret, för att senare övergå till en mer abstrakt matematik när eleven 

känner sig redo (Rystedt & Trygg 2010). Laborativt material kan även användas för att 

kontrollera uträkningar. Det laborativa materialet bör dock inte användas om det bidrar 

till att uppgifterna blir för lätta, eftersom eleverna behöver bli utmanade för att utvecklas. 

 

Många gånger är det en fördel att individanpassa uppgifter efter elevernas förmågor. Alla 

elever ska ges möjlighet att få visa vad de kan. Att individanpassa uppgifter kräver dock 

mycket tid och engagemang från läraren. Lärarens roll och engagemang är viktigt för 

elevernas utveckling. I inledningen betonade vi att engagemang och feedback från läraren 

har stor betydelse för de verktyg som eleverna behöver för att utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Inledningen lyfter Pólyas (1945) tankar att eleverna behöver 

erfarenheter i hur de ska lösa matematiska problem. Dessa erfarenheter får de från läraren. 

Erfarenheterna kan hjälpa eleverna att relatera ett nytt matematiskt problem till ett 

gammalt som de tidigare löst. Det är med andra ord viktigt att eleverna får arbeta mycket 

med problemlösning i matematiken. Få lektioner med problemlösning ger eleverna lite 

erfarenheter. De verktyg som läraren ger eleverna har betydelse för elevernas enskilda 

tankeprocess och utveckling. Detta visades också i resultatet då lärarna fick reflektera 

över sin egen roll i arbetet med problemlösning. Samtliga lärare i undersökningen ville 

finnas till som stöd för sina elever och såg det som deras viktigaste uppgift.  

 

I denna undersökning ville vi ta reda på hur lärare varierar sin undervisning i arbetet med 

problemlösning. Resultatet visade att det är viktigt med en varierad undervisning, främst 

för att eleverna ska få chans att visa sina kunskaper på olika sätt. Det vanligaste 

arbetssättet är att eleverna arbetar i par eller i grupper. Men sedan kan arbetsmetoderna 

variera i hur grupperna och paren ska arbeta med ett problem.  

 

Svårigheter med problemlösning i matematiken är att eleverna kan behöva mycket 

stöttning. Detta gör det svårt för lärare att hinna ge alla elever den tid de behöver samt att 

hinna lyssna och se vad de faktiskt kan. Det kan även vara svårt att sätta samman grupper 

som fungerar bra tillsammans och kontrollera att alla elever har förstått uppgiften. Som 

lärare krävs det att veta hur eleverna ska kunna få stöttning. Det gäller även att läraren 

kan ta fram bra problem som är givande för elevernas utveckling. 

 

Lärarna i undersökningen gav eleverna speciella riktlinjer då de skulle lösa problemet, till 

exempel genom att säga att eleverna skulle använda sig av det laborativa materialet eller 

inte fick använda sig av laborativt material alls. Några lärare plockade fram laborativt 

material, men berättade att eleverna inte behövde använda sig av det om de inte ville, men 

detta kan ändå ha påverkat eleverna indirekt i deras problemlösningsarbete. Detta är också 
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någonting som Taflin (2007) nämnde i sin studie, och hon menade att även om lärarna 

inte berättade för eleverna hur de skulle lösa problemet specifikt så kunde de ändå påverka 

eleverna i en viss riktning. Vi tror att det som lärare är väldigt svårt att inte påverka 

eleverna att använda sig av en speciell metod, eftersom det kan ske indirekt utan att 

läraren är medveten om det. Genom att vara medveten om hur man som lärare kan 

påverka eleverna skulle det möjligtvis kunna leda till att eleverna blir något mer 

självständiga i sin problemlösningsprocess och sina val av metoder. 

 

Det var ingen av de lärare som deltog i undersökningen som använde sig av Pólyas (1945) 

framtagna metod i sitt arbete. Vi kan se en komplexitet i Pólyas (1945) metoder och den 

skolvärld som vi observerat. Det är konstaterat att hans arbetssätt är effektiv vid inlärning 

av problemlösning. Dock kräver denna metod att läraren engagerar sig och lyssnar av 

varje enskild elev för att sedan kunna ge det stöd som varje elev behöver. Detta för att 

eleverna ska få en så optimal chans som möjligt att utvecklas. Detta innebär även att 

läraren ska ha tid. Att hinna ge varje elev den tid som krävs för en optimal utveckling är 

något som ses som en större svårighet hos många lärare. Under de intervjuer som denna 

undersökning är baserad på fick alla respondenter frågan vad de ser för hinder i ett arbete 

om problemlösning. Samtliga lärare svarade att tidsbrist är ett hinder. De menar att det är 

svårt att ge alla elever den tid de behöver. Det finnas de elever som behöver extra stöttning 

och förtydligande. Konsekvensen av detta blir att läraren måste göra ett val, valet vem 

eller vilka elever som ska få mer utav lärarens tid. Samtliga av de intervjuade lärarna 

menar att det är svårt att hinna se alla elever. Det som står i Pólyas bok är bra men svårt 

att applicera på verkligenheten. En av de lärare som deltog i undersökningen försökte lösa 

problemet med tidsfördelningen mellan eleverna genom att inte ge alla elever 

problemlösningsuppgifter samtidigt. Genom att endast låta ett fåtal av eleverna arbeta 

med problemlösning kan läraren få större möjligheter att lyssna av och stötta sina elever 

på ett bättre sätt. Det krävs dock att de övriga i klassen arbetar med sådant som de hanterar 

bra på egen hand, självständigt. 

 

6.3  Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
 
6.3.1  Slutsatser 

Vilka möjligheter och hinder ser lärarna med problemlösning som 

undervisningsmetod och hur ser de på sin egen roll i arbetet med problemlösning? 

Efter insamling av data som analyserats är slutsatsen att det finns mycket som en lärare 

behöver ta hänsyn till vid arbetet av problemlösning. Det visade sig genom 

undersökningen att det finns en risk att de elever som upplever ett matematiskt problem 

som svårt ger upp utan större ansträngningar. Av den anledningen är lärarens roll i 

problemlösningsprocessen viktig för eleverna. Läraren behöver finnas till hands och 

stötta eleverna på individnivå. Genom att ställa rätt sorts frågor kan läraren hjälpa 

eleverna i deras tankeprocess. Viktigt är det dock att läraren inte avslöjar för mycket 

genom sina frågor då det hindrar eleverna från att utveckla sina egna tankegångar. Genom 

träning kan eleverna själva lära sig vilka frågor de behöver ställa sig för att kunna lösa ett 

problem. 

 

Det kan också konstateras att det lärarna ansåg var svårt var att få alla elever att förstå 

vad ett problem gick ut på. Att få alla elever “med på tåget”, som en lärare uttryckte sig, 

tyckte samtliga lärare var svårt i arbetet med problemlösning. Det var även svårt enligt 

lärarna att individanpassa problemet till alla elever. För att stötta eleverna krävs det 
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mycket tid och engagemang av läraren. Arbetar hela klassen med problemlösning är det 

svårt för läraren att hinna se alla elever och ge den tid och stöttning som de behöver. 

Möjligheter lärarna såg med problemlösning var att eleverna fick diskutera sig fram till 

svar och fick möjlighet att redogöra dessa för varandra. Lärarna i undersökningen tyckte 

att det var viktigt att eleverna kunde diskutera och samarbeta och de såg stora möjligheter 

till detta under ett problemlösningsarbete. Lärarna uttryckte också att många elever ansåg 

att problemlösning var roligt och att eleverna ibland inte såg det som matematik. Därmed 

kunde elevernas motivation och vilja stärkas genom problemlösning. 

Vilka definitioner av problemlösning finns det bland lärarna? 

Hur begreppet problemlösning definieras är individuellt. Den vanligaste definitionen är 

dock att det är ett problem som kräver diskussion och mer än en person för att lösa ett 

problem. Lärare i årskurs 3 anser att det är viktigt att eleverna arbetar tillsammans. Det 

finns en definition av begreppet rika matematiska problem. Dessa problem innefattar 

matematiska begrepp och strategier, de är utmanande för eleverna och de går att lösa på 

flera olika sätt. Det kan även finnas mer än ett svar som är rätt. Endast en av lärarna i 

undersökning hade detta synsätt på begreppet problemlösning. 

Vilka arbetsmetoder använder sig lärarna av under en lektion om problemlösning i 

matematik? 

Lärare i årskurs 3 använder sig av grupp- eller pararbete. Resultatet visade att det är 

viktigt att låta eleverna som arbetar med problemlösning få arbeta i grupper eller i par. 

Den främsta anledningen till detta är att eleverna då kan diskutera och resonera kring 

problemet tillsammans. Att kunna diskutera och resonera är förmågor som kräver träning 

och som eleverna bör få börja träna på tidigt i skolan. Genom grupp- eller pararbete får 

eleverna även träna på att samarbeta, vilket samtliga lärare ansåg väldigt viktigt i 

problemlösningsprocessen. Förmågan att kunna diskutera och resonera i matematik är en 

del av de mål som finns i den svenska läroplanen för grundskolan i ämnet matematik. Det 

är viktigt att eleverna får börja arbeta tidigt med grupparbeten samt att träna på att 

diskutera. 

Lärarna som deltog i undersökningen sade sig använda sig av ett varierat arbetssätt, även 

om klasserna relativt ofta fick arbeta med laborativt material i små grupper. Det är viktigt 

att låta eleverna arbeta i grupp för att utveckla diskussion- och resonemangsförmågan. 

Det är även viktigt för eleverna att få uttrycka sig matematiskt och kunna förklara sina 

tankegångar för andra. Det visade sig även att lärarna började lektionerna med en 

genomgång och där de hade för avsikt att få igång elevernas egna tankegångar inför det 

problem som de skulle arbeta med. 

 
6.3.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det hade varit intressant att fortsätta studien, men med fler lärare. Det hade 

varit intressant att undersöka hur lärare i andra årskurser ser på problemlösning och om 

dessa lärares svar skulle överensstämma med lärarna som deltog i den här 

undersökningen.  

För att utveckla studien skulle elevernas syn på problemlösning även kunna undersökas. 

Vi anser även att det hade varit spännande att undersöka hur lärarna ser på deras egna 

problemlösningslektioner och jämföra dessa svar med elevernas uppfattningar för att 

slutligen se om lektionerna upplevs på samma sätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1  
 
Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som går vårt sista år 

på utbildningen grundlärare F-3. Under de kommande veckorna ska vi göra 

ett arbete inom ämnet matematik. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur 

lärare i årskurs 3 arbetar med problemlösning inom matematiken. Vi vill 

därmed undersöka vilka metoder som lärarna använder sig av, samt vilka 

möjligheter och hinder som lärarna ser i sin undervisning om 

problemlösning. Den metod som vi val att använda oss av är kvalitativ och 

kommer att ske genom observationer samt intervjuer. Vi söker nu lärare i 

årskurs 3 som kan tänka sig att ha en lektion om problemlösning där vi är 

med och observerar och även intervjuar dig som lärare efter lektionens slut. 

Vi bifogar det problem som vi önskar att observera. Problemet är hämtat från 

boken Rika matematiska problem – inspiration till variation av Hagland, 

Hédren och Taflin. 
 

Vi skulle uppskatta om du vill hjälpa oss i vårt arbete om problemlösning i 

årskurs 3 och är tacksamma för svar. 
 

Mvh Frida Widell och Sofie Nylander 
 

ss222up@student.lnu.se – 0738178262 

fw222ch@student.lnu.se – 0738192260   

 
 

      Jag är villig att delta i detta arbete 

 

 

Lärarens underskrift  
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Bilaga 2 

Problemlösningsuppgift 
 

 

(Hagland, Hedrén, & Taflin, 2005, 85) 

 

A, Hur många kuber behövs det för att bygga tornet på bilden? 
 

B, Hur många kuber behövs det för att bygga ett liknande torn som är 10 

kuber högt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 

 Kan du berätta om dig själv och varför du valde att bli lärare? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vad håller ni på med i matten just nu? 

 Hur skulle du definiera problemlösning? 

 Hur ofta arbetar du med problemlösning i din klass? 

 Metoden som användes under lektion - berätta om den. 

 Vilka metoder brukar du använd och varför? 

 Varieras metoder? 

 Vad är viktigt att tänka på när man ska ta fram problem och arbeta med dem i åk 

3? 

 Vad kan du se för möjligheter med att arbeta med problemlösning? 

 Vad ser du för svårigheter med att arbeta med problemlösning i matematiken? 

 Hur upplever du att eleverna uppfattar problemlösnings uppgifter? Svåra/roliga? 

 Vad är din viktigaste uppgift när ni arbetar med problemlösning? 

 Vad är din största utmaning? 

 Hur bedömer du elevernas problemlösningsförmåga? 

 Vet du hur mycket eleverna har arbetat med problemlösning i åk 1 och 2? 

 

 


