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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att försöka ta reda på hur lärare ser på problemlösning i 

matematikundervisningen och hur de väljer att göra den mer central i 

matematikundervisningen. Ambitionen var att finna lärarnas syn på problemlösning och 

strategier för hur de integrerar det i undervisningen. Jag valde att använda mig av 

fenomenografiska intervjuer som metod då den har som syfte att lyfta uppfattningar kring 

fenomenet. Tre lärare  intervjuades, varav en undervisar  i förskoleklass, en i årskurs 1 och en 

i årskurs 4. Utifrån studien framkommer det av resultatet att lärarna har som syfte att utveckla 

fler förmågor än bara problemlösningsförmågan. De intervjuade lärarna lyfter vikten av att 

problemlösning bör vara en central del i matematikundervisningen då den utvecklar flera 

förmågor/kompetenser. Lärarna hävdar även att de olika förmågorna utvecklas med varandra 

och behärskar inte eleven de andra förmågorna så är det svårt att vidga kompetenserna i 

problemlösning då den är den del i den stora förmågan. Det framkommer även att lärarna har 

egna strategier för hur man kan integrera problemlösning i undervisningen men ingen 

uttrycker att de har en  gemensam strategi på respektive skola. 

Nyckelord: Matematik, matematikundervisning, syfte, strategier.  

Abstract 
 The purpose of this study was about to find out how teachers look at problem solving in 

teaching mathematics. The ambition was to find the teachers view of problem solving and 

strategies, and how they integrate it in their teaching. I choosed the phenomenographic 

interviews as a method. The purpose of phenomenographic interviews is raising perceptions 

about the phenomenon, that’s why I choosed this method. Three teachers were interviewed, in 

wich one are teaching in preschool, the second one in first grade and the third one in fourth 

grade. The results from the study reveal that the teachers have the purpose to develop several 

abilities/comptences. The teachers also claim that the different abilities develop with 

eachother, and if the student doesn’t master the other skills, it will be difficult to expand in 

problem solving as it is a part of the great competence. It also appears that the teachers have 

their own strategies for integrating problem solving in the teaching, but no one express that 

they have a common strategi in the respective school. 

Keywords: Mathematics, mathematics education, purpose, strategies.  
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1. Inledning 

I skolinspektionens kvalitetsgranskning om undervisning i matematik (Skolverket, 2009) kan 

man läsa om att svenska elever har bristande kunskaper i problemlösning och detta på grund 

av att undervisningen är starkt läroboksstyrd. ”Det får konsekvensen att eleverna får små eller 

inga möjligheter att utveckla sin kompetens i problemlösning, sin förmåga att använda logiska 

resonemang och sin förmåga att sätta in matematiska problem i sammanhang.” (s. 9) fortsätter 

skolinspektionens kvalitetsgranskning.Taflin (2007) menar att flera läroböcker har slutna 

uppgifter som då betyder att de bara innehåller ett svar eller ett sätt att lösa problemet. Hon 

skriver också att läroböckerna lägger problemlösningsuppgifterna i slutet av varje kapitel 

vilket resulterar i att eleven förväntas använda sig av de räknesätt kapitlet behandlat. 

Författaren menar då att man hämmar elevernas kreativa förmåga att lösa problemet med egen 

vald strategi (Taflin, 2007). Om flertalet läroböcker ser ut som Taflins beskrivning är därför 

en starkt läroboksstyrd undervisning inte det optimala för att eleverna ska få utveckla 

problemlösningsförmågan. Problemlösningsuppgifter utvecklar många förmågor och är därför 

en del som bör ha en central plats i matematikundervisningen. En förmåga eleven utvecklar 

som Hagland, Hedrén och Taflin (2005) lyfter är metakognition. Det betyder ”en persons 

kunskap och kontroll över sitt eget tänkande och lärande” definierar författarna. De fortsätter 

förklara att genom att eleverna lyssnar till varandras resonemang och lösningar så tvingas de 

själva att fundera och bedöma sitt eget resonerande och ta kontroll över sitt tänkande. 

Eleverna blir också vana vid att förklara och försvara sina egna lösningsstrategier vilket även 

utvecklar resonemangsförmågan (Hagland et al, 2005).  

I en rapport från skolverket (2013) redovisades att Sveriges elever 2012 underpresterade när 

det gällde kunskaper i problemlösning i PISA-undersökningarna och låg under genomsnittet i 

OECD. Men i en senare rapport från skolverket (2016) meddelade de att svenska elever 

presterat bättre i pisaundersökningarna som utfördes 2015 och att resultaten har höjts. 

Matematik var en av de ämnen som tydligast förbättrats. Det finns fortfarande inga svar på 

vad förbättringarna beror på och är något som behöver forskas vidare skriver skolverket 

(2016). Vad gör lärare för att elever ska höja kunskaperna i problemlösning? Vad har lärarna 

för strategier för att utvecklandet av problemlösningsförmågan ska bli  mer central i 

matematikundervisningen? Detta är frågor som ligger till grund för denna studie och de är av 

hög relevans att studera för att svenska elever ska fortsatt utveckla kunskaper i matematik. 

Detta är viktigt både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Det är viktigt för 

individen att utveckla kunskaper i matematik som denne har nytta av i livet. Från ett 
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samhällsperspektiv är det viktigt att alla människor utvecklar kunskaper i matematik för att 

utvecklingen av allt ska gå framåt exempel ekonomi, industri, miljö etc. I en granskning av 

skolinspektionen (2016) var syftet att undersöka om elever får möjlighet att utveckla sin 

begrepps- och problemlösningsförmåga. Den visade att matematikundervsiningen i både 

grundskolan och gymnasiet har brister i att ge eleverna möjlighet till att utveckla begrepps- 

och problemlösningsförmågan. De skriver att:  

Tidigare studier och granskningar har visat att matematik traditionellt är ett ”tyst 

ämne” med mycket eget arbete i läroboken efter att läraren har gjort en genomgång. 

En sådan undervisning riskerar att inte ge eleverna tillräckliga möjligheter att 

resonera om matematiska problem och lära sig att se samband mellan begrepp. 

(s.6(37)) 

Detta är ytterligare ett argument till varför denna studie är av hög relevans. Denna studie är 

tänkt att generera en rikare bild av lärares tankar om arbetet med problemlösning i 

matematikundervisningen. Om de arbetar för att göra ämnet problemlösning mer central i 

undervisningen och vilka strategier de isåfall använder eller tagit fram. Detta kan vara till 

hjälp för både verksamma lärare och nyexaminerade lärare att få ta del vid kommande arbete i 

matematikundervisningen då problemlösning har en central roll i läroplanen. 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om hur lärare förstår problemlösning 

och vilka val lärarna gör för att integrera problemlösning i sin matematikundervisning.  

2.2 Frågeställningar 

x Har de intervjuade lärarna i sin undervisning som syfte att utveckla 

problemlösningsförmågan eller att även arbeta med problemlösning i syfte att utveckla 

flera förmågor?  

x Har de intervjuade lärarna som avsikt att integrera området problemlösning mer i sin 

matematikundervisning? Vilka val och strategier använder de intervjuade lärarna för 

att integrera problemlösning mer i sin matematikundervisning? (med strategier menar 

jag förhållande till undervisningsupplägg, övergripande planering) 
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3.Litteraturgenomgång 

I det här avsnittet presenteras olika forskares och skolverkets definition av problemlösning. 

Efter det följer en genomgång av författares synpunkter om varför man bör undervisa i 

problemlösning och vikten av lärarens roll i arbetet med att undervisa i problemlösning. Sist i 

avsnittet tas svårigheter i planerandet och genomförandet av undervisning i problemlösning 

upp.   

3.1 Definition av problemlösning 

Begreppet problemlösning är svår att definiera. Mouwitz (2007) menar att ordet inte har en 

bestämd definition och det är därför oerhört viktigt att man tydligt själv definierar vad man 

menar med problemlösning när man ska diskutera ämnet. Mouwitz skiljer på rutinuppgifter 

och problemuppgifter. Han anser att rutinuppgifter har en given lösningsmetod och kan lösas 

med standardmetoder medan det i en problemlösningsuppgift inte räcker att tillämpa 

standardmetoder. Mouwitz menar att ”ett problem inte är ett speciellt slag av uppgift, utan en 

relation mellan en uppgift och den som ska lösa uppgiften”. Relationen beror på vilka tidigare 

erfarenheter den som ska lösa uppgiften har. Det betyder att en problemlösningsuppgift för en 

person kan vara en rutinuppgift för en annan person beroende på vad de har för tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Taflin (2007, s.11) definierar att en ”uppgift är ett problem först 

när det krävs att problemlösaren måste göra en särskild ansträngning för att finna lösningen”.  

Det betyder också att en problemlösningsuppgift kan för en elev vara en rutinuppgift och för 

en annan elev vara ett problem som kräver lite mer för att lösa, beroende på vilka erfarenheter 

eleven har. Hon menar också att nivån på problemet inte får vara för högt, eleven måste ha 

verktygen för att ha en chans att lösa problemet. Författarna Hagland, Hedrén och Taflin 

(2005) skriver om att matematiska problem bör formas så att de blir rika problem. De skiljer 

på problem och rika problem med olika kriterier och menar att ett problem är en uppgift som 

eleven vill eller behöver lösa, att eleven på förhand inte har en given lösning och det krävs en 

ansträningning för att lösa problemet. Ett rikt problem enligt författarna är ett problem som: 

x Problemet ska introducera matematiska idéer eller lösningsstrategier 

x Är lätt att förstå och alla elever har möjlighet att arbeta med 

x Upplevs som en utmaning som kräver ansträngning och tillåts ta tid 

x Kan lösas på flera olika sätt med olika strategier och representationer.  

x Problemet ska initiera matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar 

x Problemet ska vara brobyggare mellan matematiska områden 
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x Det ska leda till nya formulerade problem (S. 28-31) 

Det som skiljer problem och rikt problem åt är att rikt problem är ytterligare ett steg utvecklat 

och som kan vara en mall att följa vid utformning av problemuppgift för läraren. 

Skolverket (2011) definierar problemlösning som ”(...)uppgifter där eleverna inte på förhand 

känner till hur problemet ska lösas. Istället måste de undersöka och prova sig fram för att 

finna en lösning. Skolverket betraktar matematiska problem som en relation mellan eleven 

och problemsituationen, en relation som ser olika ut beroende på hur långt eleven kommit i 

sin kunskapsutveckling precis som Taflin (2007) definierade tidigare. Polya (1970) menar att 

ett problem är en utmaning där det finns utrymme för att förstå problemet, att göra upp en 

plan, att genomföra planen och att se tillbaka. Dessa fyra steg är ett problemlösningsschema 

eleven ska kunna ta hjälp av när hen ska lösa problemet. Det är inte ett schema som ska följas 

steg för steg menar Polya.  

Något som är gemensamt för författarna i detta avsnitt är att de definierar problemlösning som 

en uppgift där det kräver en ansträngning av eleven och att det inte på förhand finns en känd 

lösningsmetod. I den här studien definieras problemlösning som en uppgift som kräver en 

ansträngning, som får ta tid och där det på förhand inte finns en given lösningsmetod.  

Problemlösning kan även ses utifrån tre delar i undervisningen. Dessa är arbete om 

problemlösning, arbete för att utveckla problemlösningsförmågan och arbete för att utveckla 

andra förmågor genom  att arbeta med problemlösning. I teorin kan dessa ses som separata 

delar men i praktiken överlappar de varandra och kombineras i olika situationer (Schroeder & 

Lester, 1989). Enligt författarna innebär arbete om  problemlösning diskussioner om hur 

problem löses. Fokuset ligger på att eleverna  får lära sig flertal strategier som de sedan ska 

använda vid problemlösning. Arbete för att utveckla problemlösningsförmågan menar 

Schroeder och Lester (1989) har som grundläggande mål att kunna använda den matematik 

eleven lärt sig. Lika viktigt som det är att få nya matematiska kunskaper är det viktigt att 

eleven får verktyg och strategier för att tillämpa dessa för att lära sig lösa uppgifterna. Lester 

och Lamdin (2007) menar att arbete för att utveckla andra förmågor genom att arbeta med 

problemlösning kan ses som ytterligare en utveckling av arbete om och arbete för 

problemlösning. Arbete genom problemlösning kan man säga utgår från tre delar. För det 

första ska matematiken som behandlas vara inbäddad i de utvalda problemuppgifter, för det 

andra ska uppgifterna vara utmanande för eleverna och bygga på kunskaper de redan har och 

kan använda. För det tredje har läraren som uppgift att se till att normerna i klassrummet 
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uppmuntrar eleverna att lära sig på detta sätt. Eleven måste även själv skapa ett engagemang 

och skapa mening i uppgifterna för att utveckla en djup förståelse för matematiska begrepp 

och metoder. Arbete genom problemlösning innebär att undervisningen genomsyras av de 

kompetenser som krävs för att finna lösning på alla sorts problem.  

De olika definitionerna av problemlösning ska ses som viktiga grundpelare i vad 

problemlösning innebär och hur de kan användas. Jag kommer i resten av studien att benämna 

undervisning i problemlösning som ett övergripande begrepp som omfattar alla de tre 

definitionerna om, för och genom.  

3.2 Varför man ska undervisa i problemlösning 

En genomgående röd tråd i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(2011) är att alla elever ska undervisas i problemlösning. I skolverkets (2011) syfte står det att 

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

lösa problem samt reflektera och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat” 

(s.55).  Även i det centrala innehållet står det att eleven ska utveckla strategier för matematisk 

problemlösning i enkla situationer och utveckla förmågan matematisk formulering av 

frågeställningar utifrån vardagliga situationer. Att utveckla problemlösningsförmågan är alltså 

både ett centralt innehåll och syfte i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet.  

Palmér och Van Bommel (2016) skriver i ”Problemlösning som utgångspunkt” att 

problemlösning har en viktig roll i matematikundervisningen då det utvecklar egenskaper som 

kritiskt tänkande, samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga. Det är förmågor som är 

användbara både nu och i framtiden för eleverna. Författarna menar att förmågor som 

utvecklas genom problemlösning är: 

x förmågan att analysera och använda matematiska begrepp 

x förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar 

x förmågan att föra och följa matematiska resonemang 

x samt förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser. (s. 13) 
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Dessa ovan beskrivna förmågor är de som beskrivs som förmågor i 

kursplanen 2011.  

Lester och Lambdin (2007) menar att det är viktigt att eleven skapar ett engagemang och en 

mening med uppgiften för att utveckla djupare förståelse för matematiska begrepp och 

metoder för att lösa matematiska uppgiter. Författarna skriver att syftet är att eleverna ska lära 

sig lösa problem både i matematik och i verkliga livet, vad är uppgifterna annars till för ställer 

de sig frågan. Lester och Lambdin (2007) menar att ordet ”problem” kan skapa en obalans 

och förvirring, att man inte vet vad man ska göra. Författarna menar att eleven behöver vara 

inställd på att skapa möjligheter, kunna koppla ihop färdigheter och vara mentalt inställd på 

att lösa problemet. Har man inte det kan ordet problem skapa förvirring. Det viktiga är då att 

eleven tänker sig in i vilka tidigare kunskaper och erfarenheter hen har som den tar med sig in 

i det nya problemet, alltså att eleven skapar förståelse för problemet. På samma sätt diskuterar 

Hagland et al  (2005) att det är många fler än förmågan att tänka självständigt som utvecklas 

genom problemlösning. Även förmågan som att tänka logiskt, strukturerat och systematiskt 

utvecklas. Genom problemlösning måste eleven till en början strukturera upp sin metod att 

lösa uppgiften, vilka tidigare kunskaper har eleven som den kan ta med sig, vad är problemet 

och vilka metoder kan jag använda (Hagland et al., 2005).  

Tidigare nämndes att Hagland et al. (2005) poängterar att genom att träna sin 

problemlösningsförmåga utvecklar eleven också sin metakognition, alltså sin förståelse av den 

kunskap man har och medvetandet om sitt eget tänkande. Eleven måste här koppla ihop 

tidigare kunskaper och erfarenheter för att hitta och komma fram till olika lösningar till 

uppgiften. De förklarar även att genom att eleverna lyssnar till varandras resonemang och 

lösningar så tvingas de själva att fundera och bedöma sitt eget resonerande och ta kontroll 

över sitt tänkande. Eleverna blir också vana vid att förklara och försvara sina egna 

lösningsstrategier vilket även utvecklar resonemangsförmågan. Att utveckla dessa förmågor 

gynnar eleverna i så väl matematik som i andra ämnen och som framtida medborgare 

(Hagland et al., 2005). Här kan man se hur viktigt det är att undervisa i problemlösning för att 

eleven ska få möjlighet till att utveckla denna och andra tidigare nämnda förmågor. 

3.3 Lärarens roll  

Läraren har en stor roll i undervisandet av problemlösning. Läraren ska ställa stimulerande 

frågor som inte ska leda in eleven på ett visst metodspår men samtidigt ska den väcka 

nyfikenhet och vara stödjande (Polya, 1970). Polya lyfter även vikten av att lärare utmanar 
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eleverna för att stärka dom i självständigt tänkande och sätta igång uppfinningsförmågan. Han 

menar att om lärare väljer bort problemlösningsuppgifter och bara tränar rutinuppgifter finns 

det stor risk att det dödar elevernas intresse för nyfikenhet och viljan att vilja lösa uppgifter. 

Detta kan medföra svårigheter i kommande vuxen- och yrkesliv. Även författarna Hagland, 

Hedrén och Taflin (2005) poängterar att genom att lärare utmanar eleverna genom 

problemlösning så ökar deras lust att vilja lära mer och vilja lösa uppgiften som också gör att 

de får en ökad tro på sig själva. Polya (1970) hävdar att om en elev får chansen till att 

upptäcka att ett matematikproblem som ett nöje kommer hen inte glömma det så lätt och det 

finns stor chans att matematiken kommer att betyda något, kanske som ett verktyg i yrket eller 

som ett stort intresse.  

Palmér och Van Bommel (2016) menar att läraren har en viktig roll i att se till att 

utvecklingen av förmågorna sker i samspel med varandra, att eleverna ska få chans att 

upptäcka kamraternas resonemang och se lösningar ur flera perspektiv. Möllehed (2001) 

skriver också att svenska skolor uppmanats att låta eleverna samarbeta mer för att ta sig 

igenom svårigheter tillsammans och undgå onödiga fel. Detta visar på att läraren har en viktig 

roll i att se till eleverna får möjlighet att samarbeta och uppmuntras i att granska lösningar ur 

olika perspektiv. 

3.4 Svårigheter med att planera och genomföra problemlösning.  

Hagland et al, (2005) skriver att en svårighet med problemlösning är att planera och utforma 

problemlösningsuppgifter. Precis som tidigare skrevs i definitionsavsnittet så är en 

rutinuppgift för en elev ett problem och för en annan elev tvärtom. Därför kan det vara 

problematiskt att utforma problemlösningsuppgifter som ska utmana alla olika 

kunskapsnivåer i klassrummet. Elevernas olika kunskapsnivåer skapar en svårighet för lärare 

att planera och genomför undervisning i problemlösning. Taflin (2007) skriver att läraren och 

eleven måste veta vad uppgiften ska gå ut på för att den ska bli meningsfull. Läraren måste 

veta vilken kunskap som aktualiseras av uppgiften och således måste även eleven veta vad 

han/hon ska lära sig. Enligt Hagland et al, ska uppgifterna utformas så att hela gruppen kan 

förstå vad som står i uppgiften samtidigt som den ska utmana alla olika kunskapsnivåer. De 

ska även utformas så att eleverna kan använda den kunskap de besitter sedan tidigare men 

också få chansen att ta till sig någonting nytt. Lester och Lambdin (2007) lyfter även de i sin 

text vikten av lärarens roll i valet av problemlösningsuppgift. De skriver så här:  ”Eftersom 

undervisning genom problemlösning startar med ett problem, så måste problemet vara så rikt 

att de ger eleverna möjlighet att befästa och utvidga vad de redan vet samt ge stimulans i 
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lärandet. (s.101)”.  Hagland et al, menar även att språket i uppgifterna kan vara svåra att 

utforma då meningar med många svåra ord och meningsbyggnader försvårar i onödan 

problemlösningsprocessen för eleven.  

3.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Sammanfattningsvis kan man se att det finns flera olika definitioner av ordet problemlösning. 

Återkommande definitioner är att det krävs en ansträngning, det får ta tid, och att beroende på 

vilken kunskapsnivå eleven är på och vilka tidigare erfarenheter hen har så är problem och 

rutinuppgift olika för olika elever.  I den här studien är definitionen av problemlösning en 

uppgift där det krävs en ansträngning, som får ta tid och där det på förhand inte finns en given 

lösningsmetod vilket även forskarna bekräftar. Genomgående kan man se att syftet med 

problemlösning är att utveckla en djupare förståelse för matematiska begrepp och metoder 

samt att reflektera och resonera över vald strategi och lösning. Eleven utvecklar flera 

förmågor än att bara bli en god problemlösare. Det är förmågor som att resonera, 

argumentera, värdera, metakognition osv. För att eleven ska få en chans till att utveckla dessa 

förmågor så har läraren en stor roll i både planerandet och genomförandet av problemlösning i 

matematikundervisningen. Läraren ska utmana eleverna för att stärka dem i självständigt 

tänkande, lusten att vilja lösa uppgiften och lusten att vilja lära sig mer. Läraren ska ställa 

utmanande frågor men samtidigt inte leda in eleven på ett visst metodspår. Detta är en 

svårighet med utformandet av problemlösningsuppgifter och i planerandet och genomförandet 

då den ska utformas så att alla kan förstå samtidigt som den ska utmana olika kunskapsnivåer. 

Precis som Taflin (2007) skriver så måste läraren och eleven förstå vad som förväntas av 

uppgiften för att den ska bli meningsfull. Läraren måste veta vad uppgiften vill nå hos eleven 

och eleven måste förstå vad uppgiften vill nå hos hen för att den ska bli meningsfull.  

4. Teoretiska utgångspunkter 
Undervisning i problemlösning utvecklar problemlösningsförmågan, men det finns även stor 

potential att utveckla andra förmågor. Dessa förmågor råder en växande konsensus kring att 

de tillsammans representerar vad det innebär att ha matematisk kompetens. Därför vill jag 

med dessa ramverk lyfta synsättet att matematisk kompetens består av flera olika förmågor 

som bör utvecklas i samspel med varandra och däribland är problemlösningsförmågan en av 

dem. Dessa ramverk använder kompetenser som begrepp och de är synonymt med läroplanen 

som benänmner dem som förmågor.  
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4.1 Ramverk 1  

Före 2011 kategoriserades matematisk förmåga i sveriges kursplaner i huvudsak utifrån 

innehåll. Med de nya kursplanerna infördes begreppet förmågor på ett genomgripande sätt, 

och detta speglar en internationell trend. Ett projekt som slagit igenom är det danska KOM-

projektet (Kompetencer och matematiklaering). KOM-projektet är ett projekt från 2002 som 

delar in en elevs kunskap i matematik bestående av ett antal kompetenser/förmågor. Några av 

projektets tankar är att tidigare har man sett på matematiska kunskaper som att man använder 

det på ett elementärt sätt och inte gått djupare på hur och när det kan vara behjälpligt i olika 

sammanhang (Helenius, 2006). I de här projektet har man tagit fram åtta delar (förmågor) som 

de menar tillsammans utgör den totala matematiska förmågan.  Niss och Højgaard (2002) 

definierar matematisk kompetens som att vara medveten om, förstå, utöva, använda och 

kunna ta ställning till matematik och matematisk verksamhet i olika sammanhang där 

matematik ingår. För att ha matematisk kompetens måste man ha de åtta delarna som 

författarna tagit fram. De åtta förmågorna kan inte ses som enskilda enheter utan de har 

faktorer som berör varandra. Förmågorna behövs för att kunna ställa frågor och ge svar i, med 

och om matematik. Man behöver även ha förmågan att använda språk och ha olika redskap i 

matematik för att använda och växla mellan olika representationsformer. Niss och Højgaard 

(2002) poängterar att var och en av förmågorna kan ha mening i vilket matematisk 

sammanhang som helst. Niss och Højgaard (2002) menar att förmågorna har två sidor, en 

undersökan och en produktiv sida. Den undersökande sidan handlar om att förstå, analysera 

och kritiskt bedöma utförda processer medan den produktiva sidan handlar om att utföra 

handlingarna som förmågan innefattar. De åtta förmågorna författarna har tagit fram är 

tankegångskompetens, problemhandlingskompetens, modelleringskompetens, 

resonemangskompetens, representationskompetens, symbol och formalismkompetens, 

kommunikationskompetens och hjälpmedelskompetens. Författarna ser varje förmåga som en 

enskild förmåga men genom rapporten visar de att de olika förmågorna har beröringspunkter 

med varandra, vilket betyder att de påverkar varandra som man kan se i min figur (se bilaga 

1) som är en modifierad figur efter Niss och Højgaards (2002) modell. 

 

4.2 Ramverk 2 
Likaså har en amerikansk rapport av Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) presenterat vad 

det innebär att ha kunskap i matematik. I den rapporten har man kategoriserat 

matematikkunnande med hjälp av kompetenser, precis som i KOM-rapporten. Ryve (2006) 
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har sammanställt den amerikanska rapporten ”Adding it up (2001)” i en egen artikel. Ryve 

(2006) menar att innan vi diskuterar hur vi ska undervisa måste vi bestämma vad vi vill att 

eleverna ska lära sig. Med det menar han att det kan diskuteras utifrån olika persepktiv. Dels 

kan det handla om att specifiera vilka delar som ska behärskas (exmpel formlen för triangelns 

area) och dels kan det handla om att identifiera vilka kompetenser/förmågor som eleven ska 

behärska (exempel problemlösningsförmågan eller begreppsförståelse). Oavsett vilken utav de 

olika perspektiven man diskuterar utifrån bör de ta sin utgångspunkt i ett ramverk som 

behandlar kunskap i matematik hävdar Ryve (2006). I den amerikanska rapporten ”adding it 

up” av Kilpatrick et al (2001) beskriver de att matematisk kunskap är bestående av fem 

kompetenser. Författarna menar att de  är sammankopplade och måste samarbeta för att 

eleven ska lära sig framgångsrikt i matematik. Det innebär att eleven måste ha 

begreppsförståelse, räknefärdighet, problemlösningsförmåga, matematiskt-logiskt resonemang 

och en positiv inställning till matematik för att ha goda matematiska kunskaper och varje 

kompetens bör utvecklas ihop med varandra. Detta menar Kilpatrick, Swafford och Findell 

(2001) är en utmaning för lärare i att se till att eleverna gör framsteg i varje del inte bara en 

eller två. Författarna menar att det inte alls är dumt att se positiv inställning till matematik 

som en kompetens. Om man har en positiv inställning till matematik blir det lättare att lära sig 

och ökade förmågor gör så att det blir lättare att ha en positiv inställning till matematiken 

hävdar Kilpatrick et al (2001). Det är viktigt att eleven ser både sin egen och samhällets nytta 

av matematik för att det ska bli meningsfullt och kunna ta till sig.  

Sammanfattning 

Dessa två ramverk vill genom sina modeller beskriva kompetenserna för att tillgodogöra sig 

matematiska kunskaper. Det handlar om att ha dessa kompetenser/förmågor för att kunna 

förstå alla matematiska sammanhang. Författarna framför att alla kompetenserna är en viktig 

del i den samlade kompetensen men att varje del är viktig och påverkar varandra. I dessa 

förmågor/kompetenser ingår problemlösning som en del av den samlade kompetensen. I 

läroplanen för grundskolan (2011) säger det centrala innehållet om problemlösning att eleven 

ska utveckla strategier för problemlösning i enkla situationer och formulera matematiska 

formuleringar utifrån enkla vardagliga situationer. Problemlösning är även en förmåga i 

läroplanen för grundskolan i ämnet matematik som ska utvecklas. Undervisning om 

problemlösning kan ses ur två perspektiv, de är undervisning i problemlösning och 

undervisning genom problemlösning. Undervisning i problemlösning kan ses som att man 

fokuserar problemlösning som ett centralt innehåll, att man fokuserar på innehållet som ska 
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behärskas, exempel triangelns area som Ryve (2006) gav exempel på. Undervisning genom 

problemlösning kan ses som ett symbiotiskt förhållande mellan problemlösning och 

konceptinlärning. Problemlösningsförmågan utvecklas genom att lära och förstå matematiska 

begrepp och procedurer. Att lära och förstå matematiska begrepp och procedurer utvecklas 

genom att lösa matematiska problem framför Cai och Lester (2010) i en rapport från NCTM. 

Cai och Lester (2010) delar samma slutsats som ”KOM-projektet” och ”Adding it up” 

rapporten, att problemlösning inte kan ses som en isolerad del utan samverkar och påverkas 

av andra kompetenser. Cai och Lester (2010)  hävdar att det inte finns stöd i forskning på att 

elevernas problemlösningsförmåga förbättras genom att isolera problemlösning från att lära 

sig matematiska begrepp och rutiner. Författarna poängterar att problemlösning spelar en stor 

roll och att den borde ha en framträdande roll i matematikundervisningen.  

Dessa teoretiska utgångspunkter har valts då matematisk kompetens ses som bestående av 

flera förmågor/kompetenser, en utav dem är problemlösningsförmåga. Förmågorna är 

sammanknutna med varandra som författarna ovan anger. Detta bör genomsyra all 

undervisning i matematik under hela skoltiden och det är viktiga ramverk för lärare att 

använda i undervisningen. Fokus i min studie är att särskilja hur lärare förstår problemlösning,  

vilket syfte de har med att undervisa med problemlösning. Har läraren som syfte att utveckla 

flera förmågor eller att enbart beröra problemlösning som en isolerad del.  

 5.Metod 

I det här avsnittet kommer val av metod, urval och tillvägagångssätt för studien samt etiska 

överväganden att beskrivas.  

5.1 Fenomenografiska intervjuer 
Mitt val av metod föll på fenomenografiska intervjuer då det är den metod som ger studien 

bäst underlag för att få ta del av lärarnas tankar och synpunkter kring fenomenet.  Syftet med 

denna studien är att undersöka hur lärare förstår problemlösning och om och vilka val lärare 

gör för att integrera problemlösning mer i matematikundervisningen. Dahlgren och Johansson 

(2015) beskriver fenomenografiska intervjuer som en del av en kvalitativ forskningsansats. 

Fenomenografiska intervjuer är en öppen metod och intervjupersonen får utrymme att 

associera fritt och berätta sina tankar kring fenomenet. Därför bedömer jag att 

fenomenografiska intervjuer är mest relevant att tillämpa, då jag vill ha så mycket tankar och 

synpunkter av lärarna som möjligt. För att få ut så mycket tankar och synpunkter som möjligt 
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ville jag ställa öppna och processinriktade frågor som gör att den intervjuade måste utveckla 

sina tankar men även får möjlighet att associera egna tankar. Enligt Dahlgren och Johansson 

(2015) är en viktig del i fenomenografiska intervjuer att det är öppna frågor. Författarna 

hävdar att en svårighet med denna intervjumetod är att få ut så mycket information och tankar 

som möjligt då intervjuguiden endast består av ett fåtal frågor eller teman beroende på hur den 

är utformad. Med detta menar författarna att för bästa resultat krävs en erfaren intervjuare som 

kan ändra guiden efter situation och i stunden kan formulera bra följdfrågor för att få ut 

ytterligare information. Har man för slutna frågor är det risk att intervjupersonen ger ett 

oreflekterat svar som är memorerat. Detta har jag beaktat då intervjuguiden utformades 

genom att kritiskt granskat frågorna ett flertal gånger samt under intervjuerna. Dahlgren och 

Johansson (2015) poängterar ändå att fördelen med fenomenografiska intervjuer är att 

metoden är flexibel där intervjupersonen har möjlighet att utforma sina svar fritt och frågor 

som inte finns med i guiden kan läggas till under intervjun. Innan intervjuerna med lärarna 

genomfördes konstruerades en intervjuguide med tio frågor som berörde ämnet (se bilaga 2). 

Frågorna i intervjuguiden har vuxit fram i takt med arbetet med litteraturgenomgång och 

teoriavsnittet. De teman som intervjuguiden består av är lärarnas bakgrund, lärarnas syn på 

problemlösning och strategier. Dessa teman grundar sig att få fram lärarens syfte med 

problemlösning och hur de förstår problemlösning i matemtikundervisningen.  Under 

intervjuerna ändrades ibland ordningsföljden i intervjuguiden beroende på vad 

intervjupersonen svarade för att få ett flyt i samtalet. Även nya följdfrågor ställdes utifrån de 

svar intervjupersonen gav. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att sedan 

analyseras. Intervjuerna skrevs ned men pauser eller dröjande svar utelämnades då 

intervjupersonernas reaktioner inte var av intresse för resultatet.  

Utifrån syfte och teori anser jag att metoden hör samman då teoridelen beskriver två ramverk 

som ska ses som stöd för läraren att starta en tankeprocess och diskussioner kring vad 

kunskap i matematik är, där problemlösning är en viktig kompetens. Fenomenografiska 

intervjuer är en öppen metod som ger intervjupersonen utrymme att delge sina synpunkter och 

uppfattningar. Eftersom syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur lärare 

förstår problemlösning så valdes fenomenografiska intervjuer för att få lärarnas uppfattning. 

Utifrån de två ramverken i teoriavsnittet ska de ses som hjälp att förstå vikten av 

problemlösningsförmågan genom att öppna upp tankar och diskussioner för lärare, vilket även 

den fenomenografiska intervjumodellen har som syfte. Detta sammantaget finner jag har en 

bra koherens när det gäller metod, teori och syfte.  
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5.2 Urval 
De urval som gjorts för denna studie är val av intervjupersoner. Till en början hade jag ett 

målinriktat urval för studien. Då var min ambition att finna lärare som undervisade i 

matematik i årskurs 1-3. Ambitionen var även att finna två lärare som undervisade i 

problemlösning större del av sin matematikundervisning och sedan två lärare som undervisade 

mindre i problemlösning. Då endast fyra lärare svarade, varav tre kunde delta i studien och en 

inte hade möjlighet krävdes att jag utökade urvalet för att få tillräckligt med data. Urvalet 

utökades då till att omfatta även lärare som undervisade i matematik i årskurs 4. 

Totalt har två rektorer  kontaktats för vidare kontakt med lärare som undervisar i matematik 

årskurs 1-3. Totalt har 18 lärare i tre olika kommuner kontaktats via mejl. Samtliga lärare 

undervisar i matematik. Endast en lärare svarade vid första förfrågan och vid andra förfrågan 

svarade två lärare som kunde ställa upp på intervju. Av alla tillfrågade svarade tre lärare att de 

inte hade möjlighet att ställa upp. Totalt har alltså tre personer intervjuats, en lärare från 

årskurs 1, en lärare från årskurs 4 och en lärare från förskoleklass. 

5.2.1 Slumpmässigt bekvämlighetsurval 
Då jag fick utöka mitt urval på grund av få intervjupersoner, övergick urvalet från ett 

målinriktat urval till ett slumpmässigt urval. Enligt Bryman (2008) är slumpmässigt urval när 

valet av intervjupersoner sker slumpmässigt. Bekvämlighetsurval beskriver Bryman (2008) är 

informanter som finns lätt tillgängliga. Sjutton lärare kontaktades via mejl och tre lärare 

ställde upp på intevju. Lärarna valdes utifrån vilka som fanns tillgängliga.  

5.2.2 Beskrivning av intervjupersonerna 
Intervjupersonerna kommer att benänmnas med siffror, lärare 1, lärare 2 och lärare 3. Lärare 1 

har undervisat i 14 år i matematik och har undervisat i årkurs 1-6. Just nu undervisar hon i en 

årskurs ett. Lärare 2 är nyexaminerad och har endast jobbat ett år i skolan. Hon undervisar i 

matematik i en årskurs fyra just nu. Lärare 3 har undervisat i matematik i tjugo år och endast i 

förskoleklasser. Dessa tre lärare har olika många års erfarenheter och dessutom olika 

erfarenheter av årskurser, vilket är önskvärt då det ger ett bredare underlag för studien och 

kan ge intressanta svar till forskningsfrågorna.  

5.2.3 Beskrivning av intervjusituationerna 
Två av lärarna intervjuades på respektive skola och den tredje läraren intervjuades via skype. 

Jag presenterade mig och syftet med min studie, sedan fick de skriva på medgivandeblankett. 

Varje intervju spelades in och tog cirka 20-25 minuter lång tid. Frågorna  intervjuguiden 

ställdes i olika ordning i samtalen för att få en röd tråd, med det menar jag att samtalet skulle 
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vara ett naturligt samtal. Utifrån vad läraren svarade kunde jag ställa frågorna efter det som 

passade in.  Även olika följdfrågor lades till under samtalet som gav djupare svar vid behov.  

5.3 Bearbetning och analysmodell - Fenomenografisk analysmodell 
Intervjun transkriberades i sin helhet, eftersom jag inte på förhand var säker på vilka delar som skulle 

presenteras i resultatet. På så vis minimerades risken för att missa detaljer i analysarbetet (Tholander 

& Cekaite, 2015). Lärarnas språk har därefter förändrats till skriftspråk för att bli enklare att läsa. 

Innehållet har dock inte förändrats utan enstaka ord har lagts till eller tagit bort, vilket syns i 

resultatdelen då hakparenteser använts. Under transkriberingen började tre rubriker till 

presentationen av resultatet ta form utifrån vad lärarna samtalade om under intervjun. Dessa var 

Aktiviteter som lärarna väljer, Aktiviteter som lärarna inte väljer och Aktiviteter som lärarna önskar. 

Under tiden jag skrev resultatdelen märkte jag att det behövdes en inledande beskrivning av lärarnas 

syn på läromedlet Favorit matematik och hur det kom sig att de började använda materialet. Detta 

gjorde att rubriken Lärarnas syn på Favorit matematik lades till. 

 

Inför bearbetning och analys av insamlad data har en fenomenografisk analysmodell valts. I 

fenomenografi är det centrala begreppet uppfattning. Fenomenografi beskrivs av Dahlgren 

och Johansson (2015) som en metodansats som är utvecklad för att analysera data från 

enskilda individer. Till en början transkriberades intervjuerna och analyserades då jag innan 

inte var säker på vilka delar som skulle presenteras i resultatet. Genom analysen av materialet 

kunde jag urskilja vissa gemensamma teman (erfarenhet, kunskap och trygghet i 

professionen) som påverkade synen på problemlösning. I dessa teman skiljde sig svaren från 

lärarna, vilket fenomenografin som metod utgår från. Dessutom har de två teoretiska 

ramverken haft en betydande roll i analysen då de jämfördes med hur lärarna såg på 

problemlösning som en förmåga i matematiken. Alltså hur lärarna såg på hur stor roll 

problemlösning har/ska ha, om lärarna tycker den har ett syfte att lyfta fram mer. Det är precis 

som ramverken vill förklara, hur viktiga alla förmågorna är och hur de samspelar och 

däribland är problemlösningsförmågan en förmåga som bör vara lika viktig som alla andra. 
Fenomenografisk analysmodell är väl lämpad att använda för att beskriva och analysera 

människors tankar och olika synpunkter om olika fenomen. I denna studie är syftet att få en 

uppfattning om lärarnas tankar och synpunkter kring problemlösning i 

matematikundervisningen, där problemlösning blir fenomenet och därför är denna 

analysmodellen lämplig.  
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5.4 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2008) föreslår med stöd av tidigare forskning tillförlitlighet och äkthet som 

alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar istället för validitet och 

reliabilitet. Begreppen valdes då de definitionen stämde bättre överens med min studie än 

validitet och reliabilitet. Med tillförlitlighet menar Bryman (2008) att forskningen ska vara 

trovärdig och undersöka det som avses undersöka. Intervjufrågor, analys och resultat har 

granskats och presenterats utifrån studiens syfte och forskningsfrågor för att den ska hålla sig 

inom ramen för det som ska undersökas.  

I den här studien har jag enbart erhållit resultat från tre informanter vilket gör det svårt att 

säga att deras svar är relevant för en större grupp lärare. Det lärarna anser och berättar om 

problemlösning går inte att påstå att alla eller många lärare uppfattar likadant eftersom alla 

lärare är olika.  

Med äkthet menar Bryman om studien ger en rättvis bild av interjvupersonernas åsikter och 

uppfattningar som redovisas. I intervjuerna hade jag i åtanke att låta lärarna prata och inte 

lägga ord eller svar i munnen på dem. Jag hade även i åtanke att inte avsluta meningar åt 

läraren när de funderade och inte formulerat klart meningen. Det innebar att det blev tysta 

pauser där läraren fick utrymme att utveckla mer eller förtydliga det som sagts. Detta 

beaktades alltså för att läraren skulle få uttrycka sina åsikter och synpunkter på fenomenet helt 

utifrån hur den själv valde att formulera, vilket ger en rättvis bild av intervjupersonen. Även i 

resultat och analysavsnittet valde jag lyfta citaten i texten för att få intervjupersonens egna ord 

och större bild av det som uttrycktes.  

5.5 Forskningsetiska principer 
Forskare har enligt vetenskapsrådet (2008) ett ansvar att ta hänsyn till grundläggande 

forskningsetiska principer. I de forskningsetiska principerna ingår individskyddet som innebär 

att individen inte ska utsättas för psykisk eller fysisk skada samt förödmjukelse eller 

kränkning. Individskyddet  är uppdelad i fyra kategorier. Dessa fyra kategorier är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagarna i studien. Forksaren skall 

informera om studiens syfte och vilken uppgift deltagarna har i studien. Forskaren skall även 

informera om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst 

(vetenskapsrådet, 2008). Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev (se 
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bilaga 3) via mejl till alla deltagarna där de informerades om studiens syfte, att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i studien har rätt att själva bestämma över sitt 

deltagande. Forskaren skall alltså innan studien genomförs inhämta deltagarnas medgivande 

(Vetenskapsrådet, 2008). Innan intervju med deltagarna fick personerna underteckna på ett 

papper (se bilaga 4) där de de godkänner sitt deltagande och tar del av informationen enligt 

informationskravet.  

Konfidentialitetskravet 
Detta krav innebär att alla uppgifter om personer och plats skall vara anonyma och inte 

identifierbara av någon annan (vetenskapsrådet, 2008). I studien har alla deltagare och skolor 

benämnts med andra namn och inga närmare beskrivningar har gjorts av varken skola eller 

personer.  

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om deltagarna och skola endast får användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2008). Innan intervjuerna fick deltagarna 

information om att alla uppgifter endast kommer att granskas av mig och efter granskning 

kommer inspelningarna att raderas. 

6. Resultat och analys 
För att uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågorna kommer intervjupersonernas 

synpunkter om problemlösning att redovisas och kopplas till de teoretiska utgångspunkterna. 

Resultaten visar att de har gemensamma utgångspunkter som i de teoretiska ramverken. 

Dessutom kommer intevjupersonernas svar återkopplas från litterbakgrunden då resultaten 

och litteraturbakgrunden tydligt relaterar till varandra. Utifrån intervjupersonernas svar kan 

man hitta kategorier som erfarenhet, kunskap och trygghet i sin profession som påverkat deras 

syn på problemlösning i matematikundervisningen. Först kommer några av intervjufrågornas 

resultat att presenteras för att ge en större inblick i intervjupersonernas synpunkter. Därefter 

kommer  kategorierna att delas upp och resultat redovisas. Forskningsfråga ett har besvarats 

under delavsnitt 6.2 och 6.5. Forskningsfråga två har besvarats under delavsnitt 6.3, 6.4 och 

6.5. Dessa kommer att redovisas tydligre under varje delavsnitt och i en slutsummering.  



 
 

17 
 

6.1 Defintion av problemlösning 

Lärare 1 definierar problemlösning som: 

”Jag tänker nog problemlösning som uppgifter där man kanske inte på en gång vet vad 

man ska göra, där det krävs någon typ av tankeverksamhet. ...att man inte på förhand 

vet hur man ska gå tillväga, mot om man har en uppgift som man direkt vet att ja jag 

ska göra så här. Då tänker jag att då är det inte en problemlösning utan då är det en, 

eeh.. en rutinuppgift.” 

Det som lärare 1 här definierar stämmer överens med den här studiens definition av 

problemlösning som utgår från läroplan och tidigare nämnda forskare som Hagland et al, 

Taflin, Mouwitz och Polya. Man kan även se att läraren här har en tydlig bild över vad hen 

definierar som problemlösning i sin undervisning vilket Mouwitz (2007) poängterar är viktigt 

att veta innan ämnet diskuteras.  

Lärare 2 definierar problemlösning som:  

”Om man säger skillnaden mellan en problemlösningsuppgift och... en annan uppgift 

är väl att, eller jag tycker att det är mindre som man har givet. I en annan uppgift 

tycker jag att man har fler värden från början än om man tittar på en 

problemlösningsuppgift...att det kräver en ansträngning eftersom det är mindre givet.” 

Lärare 2 definierar också problemlösning som att det krävs en ansträngning precis som Taflin 

(2007) definierar.  

Lärare 3 definierar problemlösning som:  

”Problemlösning, då tänker jag så här att dom i grupp kanske får komma fram till ett 

svar, det kanske inte alltid behöver vara rätt eller fel, utan komma fram till ett svar och 

sen kanske jag redovisar för de andra grupperna som har jobbat med samma 

problemlösning och så ser man att man kan göra dom på olika sätt, man kan få olika 

svar, att man får nya infallsvinklar utav varandra. Så tänker jag kring 

problemlösningar för 6-åringar. ” 

Lärare 3 har en annan definition, det som är viktigt att påpeka här är att den här läraren endast 

har undervisat 6-åringar i matematik vilket gör att definitionen utgår från den åldern som hen 

uttrycker. Den här definitionen är mer en definition hur hen arbetar med problemlösning i 

undervisningen och vilket syfte hen har.  
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6.2 Varför är det viktigt att undervisa i problemlösning och vad har läraren 

för syfte 

Lärare 1 menar att problemlösning är viktigt i matematikundervisningen för att eleverna får 

chans att tänka på olika sätt och utmana sig själva. Hen menar även att problemlösning i 

undervisningen är ett sätt att få eleverna att förstå att det inte är mängden som är viktig utan 

det är vad man gör och hur man gör det som är det viktiga. Läraren poängterar även att 

undervisa genom problemlösning gör att man tränar flera förmågor. Så här säger hen: 

” ... när man jobbar med problemlösning så kan man få in så många olika delar, alltså 

kommunikation får man in, man får in resonemang, ... jag tänker att i styrdokumenten 

så är problemlösningsförmågan en separat förmåga men jag tänker att den är ju 

egentligen en del i alla förmågorna.” 

Läraren säger att man får med flera förmågor i arbete genom problemlösning. Detta bekräftar 

även Palmér och Van Bommel (2016) som menar att förmågor som utvecklas genom 

problemlösning är bland annat förmågan att föra och följa matematiska resonemang samt 

förmågan att analysera och använda matematiska begrepp. Hen säger även att 

problemlösningsförmågan ses som en separat förmåga i styrdokumenten men att hen själv 

tänker att den är en del i alla förmågorna. Detta styrker rapporten ”adding it up” av Kilpatrick 

et al. som beskriver de fem förmågorna som sammankopplade och måste samverka med 

varandra för att eleven ska lära sig matematik framgångsrikt. Rapportens slutsats är att 

förmågorna inte ska ses som separata förmågor utan de påverkar varandra. Läraren påpekar 

att hen ibland har fått backa med eleverna för att kunskaper i vissa förmågor saknas och 

därför har inte de tänkta uppgifterna fungerat. Detta är precis vad Kilpatrick et al (2001) 

menar i sin rapport, att eleven måste ha begreppsförståelse, räknefärdighet, 

problemlösningsförmåga, matematiskt-logiskt resonemang och en positiv inställning till 

matematik för att ha goda matematiska kunskaper och varje kompetens bör utvecklas ihop 

med varandra. Detta menar Kilpatrick, et al (2001) är en utmaning för lärare i att se till att 

eleverna gör framsteg i varje del inte bara en eller två.  

Lärare 1 menar även att i och med att problemlösning innefattar många förmågor så blir det 

en trygghet i att eleverna får chans att utveckla flera kompetenser: ”Jag behöver inte tänka så 

mycket att hur ska vi jobba nu för att träna med varandra att resonera extra mycket.. utan då 

bakar jag ihop allt”.  
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Lärare 1 har flera syften i undervisning genom problemlösning.  Ett syfte är att utveckla flera 

förmågor och ett annat syfte är att eleverna får lära sig att det inte bara behöver vara på ett sätt 

för att det ska vara rätt, att man kan tänka på många olika sätt. Hen menar att i rutinuppgifter 

blir eleven van vid att det antingen är rätt eller fel men i problemlösning så kan det finnas 

flera lösningar.  

Lärare 2 anger inget tolkningsbart syfte, hen beskriver problemlösning i 

matematikundervisningen så här:  

”Dom är viktiga för att eleverna ska få klura liter mer, för att dom får anstränga sig lite 

mer, jag tror att de här tre strategierna som jag visat dom, att dom kan göra så att man 

kan komma på andra lösningar på andra problem som kanske inte ens har med matte 

att göra. Det kan vara både i vardagen och i andra ämnen ” 

Det här kan spegla lärarens syfte med problemlösning då hen lyfter vikten av att 

problemlösning är användbart i andra ämnen. Detta diskuterar även Hagland et al (2005), att 

utveckla andra förmågor genom problemlösning gynnar eleven även i andra ämnen. Lärare 2 

ser vikten av att eleverna får lära sig flera olika strategier för att finna lösningar som viktigt. 

Här ser jag en tydlig koppling till att hen har tagit stöd i läroplanens centrala innehåll som 

menar att eleven ska utveckla olika strategier för matematisk problemlösning.  

Lärare 2 säger också att: 

”problemlösning är ju det som är roligt och utvecklande, det andra känns som en 

transportsträcka fram till diagnos och problemlösning (utifrån boken). Men jag menar 

att först måste man ju lära sig skillnaden på cm, mm osv innan man kan börja använda 

de, och när man kommer fram till de här sidorna med problemlösning blir det roligare 

när man ser att eleverna kopplar ihop olika områden till uppgiften och olika lösningar 

uppstår.” 

Här kan man se att läraren förstår att problemlösning är en del i en stor förmåga som KOM-

projektet av Niss och Højgaard (2011) framför, att förmågorna måste samarbeta för att eleven 

ska lära sig framgångsrikt. Lärare 2 menar i citatet att kan inte eleven begreppen för cm, mm 

och inte vad de innebär så är det alltså svårt att hitta lösningar på sådana uppgifter eller 

tillämpa de kunskaperna i någon annan uppgift. Då måste man backa tillbaka precis som 

lärare 1 fick göra som presenterades tidigare detta kapitel.  
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Lärare 3 har som syfte att eleverna ska få syn på att matematiken inte alltid har ett rätt eller fel 

och att lösningarna kan ses från olika vinklar, det tycker hen är viktigt att eleverna lär sig. 

Lärare 3 menar även att man måste jobba med matematik på olika sätt och att problemlösning 

är viktig då den kommer fram vid flera tillfällen i undervisningen och att hen ser hur eleverna 

lär sig av det. Med problemlösning menar läraren att man får med flera delar än bara 

matematik. Läraren säger: 

”... man vill ju komma åt så mycket som möjligt, alltså man tänker ju framtida studier, 

att man kan se det från olika håll och att det kanske inte bara finns ett svar. ... i den här 

aspekten ser vi också att alla får komma till tals, att alla vågar prata, det är så mycket 

socialt när man jobbar med problemlösning och man får diskutera fram massa saker, 

så man får ju med mycket, det är inte bara matte utan det blir många delar.” 

Här gör jag även en koppling till Palmér och Van Bommel (2016) som också har gjort sin 

studie utifrån förskolan. Författarna menar att läraren har en viktig roll i att se till att 

utvecklingen av förmågorna sker i samspel med varandra, att eleverna ska få chans att 

upptäcka kamraternas resonemang och se lösningar ur flera perspektiv. Precis som författarna 

beskriver så ser även lärare 3 vikten av att eleverna utvecklar förmågor i samspel med 

varandra och att de får upptäcka varandras resonemang. 

6.3 Svårigheter med att planera och genomföra problemlösning  
Här säger samtliga intervjuade lärare att den största svårigheten med att planera och 

genomföra problemlösning är att hitta bra uppgifter som utmanar alla. De menar att det är stor 

kunskapsspridning i många klasser vilket gör det svårt att utmana alla med en och samma 

uppgift. Lärare 1 har ändå som ambition att när uppgiften diskuteras ska alla kunna förstå och 

hänga med i resonemangen. Detta menar även Hagland et al (2005) är en svårighet med att 

planera problemlösning i matematikundervisningen. Uppgifterna ska utformas så att hela 

gruppen kan förstå vad som står i uppgiften samtidigt som den ska utmana alla olika 

kunskapsnivåer menar författarna. Lärare 2 säger också att:  

”problemet är att man har några elever som är så pass svaga och så har man några 

elever som är jättestarka och då är det svårt att sätta ihop något som man har en tanke 

att det här borde alla klara... och som nyexad har man inte så mycket erfarenheter hur 

man ska tackla såna situationer” 

Och även lärare 3 säger: 
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”... när jag nu jobbar med enskilda elever så kan man ju lätt lägga det på den enskilda 

elevens nivå, det som är svårt när man har en stor grupp så är ju barnen otroligt 

spridda när det gäller kunskapsmässigt.. och då kan det vara svårt att lägga det på en 

bra nivå så att alla är med i diskussionen” 

Här kan man återigen koppla till det Hagland et al (2005) menar att det är en svårighet att 

utmana alla olika kunskapsnivåer. Samtliga lärare hävdar att största svårigheten/utmaningen 

är att planera så att alla elever ska utmanas men ändå klara av att lösa uppgiften. Man kan 

också se att oavsett tidigare erfarenheter verkar det ändå som att utforma planering så att alla 

elever utmanas är den största svårigheten.  

6.4 Vad kan man göra för att integrera problemlösning i 

matematikundervisningen? 
Cai och Lester (2010) poängterar att problemlösning spelar en stor roll och att den borde ha 

en framträdande roll i matematikundervisningen. På frågan om lärarna hade någon tanke om 

vad man kan göra för att integrera problemlösning i matematikundervisningen hade de olika 

tankar.  Lärare 1 tänker att man ska ha i åtanke att väva in problemlösning så att det inte blir 

vid få tillfällen, utan att det blir som all annan undervisning. Hen framför också att man inte 

ska göra problemlösning så stort och krångligt, utan att det behöver finnas med hela tiden så 

det blir en naturlig del. Lärare 1 säger:  

”att vi inte ska tänka att vi ska jobba med problemlösning i tre veckor och sen har vi 

gjort de... utan att det behöver finnas med hela tiden. Min strategi är väl att jag 

försöker tänka att jag jobbar med det hela tiden.” 

Lärare 1 upplevde att matematiklyftet förändrade synen på problemlösning för både läraren 

själv och många andra som hen gick utbildningen med. Så här säger läraren: 

”..innan kanske man jobbade med de olika räknesätten eller geometri och så kom 

problemlösning som ett sista kapitel och utifall att vi hinner så jobbar vi med de.. och 

de va ju många som sa att men nu försöker vi tänkte att det är nåt vi jobbar med lite 

hela tiden, inte att dom som är snabba ger vi extra problemlösningsuppgifter, utan att 

man tänker att det här behöver alla barn kunna.” 

Matematiklyftet är en satsning som regeringen gjort för att lyfta ämnet matematik. Mattelyftet 

pågick under 2013-2016. De är en fortbildning i matematik-didaktik för lärare som undervisar 
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i matematik i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen berättar lärare 1 

(Skolverket 2016).  

Hen diskuterar även mycket om att med erfarenhet utvecklar man fler verktyg att använda i 

undervisningen till nästa lektion eller nästa år, så här säger lärare 1:  

”men sen tänker jag att till nästa gång jag har en ny klass så kan jag va ännu tydligare 

med att.. för nu har vi hamnat mycket i att rita sin lösning, men det finns ju andra sätt 

och jag tänker att jag ska hitta uppgifter där de lär sig fler strategier än att rita hur man 

kan hitta sätt att lösa.” 

Lärare 2 tänker att när hen är mer bekväm i vad eleverna behöver komma genom i 

matematiken så kan hen lägga mer tid på problemlösning i undervisningen. Då menar läraren 

att när hen är mer bekväm med läroplan, material och elever så vet hen vilka sidor som de kan 

hoppa över i läroboken och då utforma egna problemlösningsuppgifter och då även praktiska 

uppgifter.  

Lärare 3 tänker att man borde ta in problemlösning mer praktiskt att det inte bara ska vara 

uppgifter med tal och text. Hen ger exempel på uppgift där man har ett antal saker och en ska 

bort. Där ska eleven resonera varför den ska bort och här poängterar läraren också att alla kan 

vara med och bidra oavsett förkunskaper, eftersom det är den elevens resonemang som är det 

viktiga. Lärare 3 säger även att: 

”Och man ska tänka att man kan göra det lättare och lustfyllt så att barnen tycker att 

det är roligt och att man förstår att det här är en bra kunskap att ha, och mycket vi gör 

är ju praktiskt och det är ju de som barnen lättare kan knyta an till det vi gör sen eller 

det man gör senare i åldrarna.” 

Detta citat styrks av det som Kilpatrick et al (2001) menar att om man har en positiv 

inställning till matematik blir det lättare att lära sig och ökade förmågor gör så att det blir 

lättare att ha en positiv inställning till matematiken. Det är viktigt att eleven ser både sin egen 

och samhällets nytta av matematik för att det ska bli meningsfullt och kunna ta till sig. Precis 

som Kilpatrick et al, så lyfter lärare 3 också vikten av att matematiken ska vara positiv och 

meningsfullt för eleverna.  

Samtliga lärare uppgav att de inte hade någon gemensam strategi på skolan de arbetar på för 

hur man ska jobba med problemlösning eller hur man ska integrera den mer i skolan. Men alla 
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tre anser att det är något att eftersträva. Dels för att få se den röda tråden från förskoleklass till 

år 6 hur man jobbar med problemlösning som lärare 3 lyfter fram och dels för att få ta del av 

varandras idéer och utveckla dem i högre/lägre klasser som lärare 1 lyfter fram.  

Det man gemensamt kan finna i samtliga lärares svar är att de påpekar att man ska ha i åtanke 

att göra problemlösning, praktiskt, lusfyllt och inte göra det så svårt. Problemlösning behöver 

inte vara så stort och inte så komplicerat när man ska planera och utforma undervisningen.  

6.5 Erfarenhet, kunskap och trygghet i professionen 

Efter att ha analyserat transkriberingen framkom tre kategorier. Dessa tre kategorier kunde 

man se ett mönster i att de påverkat vilken syn läraren har på problemlösning och tankar de 

har i arbetet med problemlösning. Kategorierna som framkommit i analysen av intervjuerna är 

erfarenhet, kunskap och trygghet i professionen. De tre kategorierna som framkommit i 

analysen är relevanta för att ge svar på de frågeställningar studien har. Beroende på 

erfarenhet, kunskap och trygghet i sin profession ser syftet och arbetet med problemlösning 

mer eller mindre olika ut för de tre lärarna. Att erfarenhet av yrket har påverkat lärarnas syfte 

med problemlösning kan man se i hur det på olika sätt uttrycker hur de ser på problemlösning. 

De intervjuade lärarnas erfarenheter skiljer sig åt, både i antal undervisade år och i olika 

åldrar. Lärare 1 har undervisat i 14 år samt undervisat i klass 1, 3, 4, 5 och 6. Hen har en lång 

och bred erfarenhet i och med att hon undervisat i olika åldrar. Utifrån lärarens svar under 

intervjuerna framgår tydligt att hen har en har en tydlig tanke om problemlösning och hur hen 

vill undervisa i de. Lärarens erfarenhet gör att hen kan se de olika kunskapsnivåerna och möta 

eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt. När det gäller intervjun med lärare 2 kan jag se 

stor skillnad. Lärare 2 är nyexaminerad och saknar tidigare erfarenhet av undervisning i 

matematik. Lärare 2 har en lärboksanknyten undervisning i matematik då hen inte är helt 

trygg i vad eleverna ska hinna lära sig. Hens erfarenhet kommer att byggas på för varje 

undervisningstillfälle och hen har en vision om att integrera problemlösning mer i sin 

matematikundervisning. Lärare 3 har undervisat i 20 år men endast undervisat matematik i 

förskoleklasser. Lärare 3 uttrycker även hen en klar bild om problemlösning och vilken 

betydelse den har.  

Även kunskaperna hos lärarna skiljer sig åt. Den intervjuade lärare 2 kommer direkt från 

lärarutbildningen och har nyförvärvade kunskaper men hen hävdar att när det gäller 

problemlösning så är det erfarenheterna som fattas. Lärare 1 har även hen nyförvärvade 

kunskaper i problemlösning i och med utbildning från mattelyftet. Lärare 3 tolkar jag att hens 
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kunskap och syn grundar sig i att hon undervisar i förskoleklass och hen ser att det krävs 

grundläggande kunskaper för att lära mer problemlösning. Hen menar grundläggande 

kunskaper som att kunna resonera hur man tänker och se det från olika perspektiv. Samtliga 

lärare uttrycker tydligt vikten av att kunna problemlösning och att det är något som utvecklar 

förmågor som är användbara i såväl andra ämnen som i matematik.  

Med trygghet i sin profession menar jag lärarens känsla av att förmedla problemlösning och 

att man vet varför man ska undervisa i problemlösning, att man har ett tydligt syfte så att det 

blir meningsfullt för eleverna. I den här kategorin kan jag se att lärare 1 och 3 är de som mest 

uttrycker trygghet i sin roll som lärare och viktiga delar i den är erfarenhet och kunskap. 

Lärare 2 som är nyexaminerad lärare uttrycker inte på något sätt att hen känner sig otrygg i sin 

roll som lärare men uppger att följa läroboken strikt ger för hen en trygghet i undervisningen. 

6.6 Sammanfattning 

Som framgått i avsnitten 6.2-6.5 har studiens forskningsfrågor besvarats då lärarna är eniga 

om att de vill utveckla fler förmågor än bara problemlösningsförmågan. Då lärarna undervisar 

i olika årskurser och besitter olika kunskaper och erfarenheter framgick det skillnader men 

även likheter i deras svar. Svaret på forskningsfråga 1 rörande om lärare i sin undervisning 

har som syfte att utveckla problemlösningsförmågan eller att även arbeta med 

problemlösning i syfte att utveckla flera förmågor har besvarats i avsnitt 6.2 och 6.5. I 

avsnittet framgår det att de tre lärarna är samstämmiga om att de vill utveckla fler förmågor 

än bara problemlösningsförmågan. Lärare 1 och 2 har som syfte att utveckla fler förmågor än 

bara problemlösningsförmågan. Lärare 1 har som syfte att utveckla fler förmågor så som 

problemlösningsförmågan, kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan exempel. 

Lärare 3 har också som syfte att utveckla fler förmågor än bara problemlösningsförmågan. 

Hen menar att man vill komma åt så mycket som möjligt och att eleverna ska lära sig det från 

olika perspektiv utifrån varandras lösningar. På så sätt får man även in fler förmågor i 

problemlösning. Lärare 2 uttrycker inte ett lika tydligt syfte som lärare 1 och 3. Utifrån det 

lärare 2 uttrycker kan jag se att hen har som syfte att utveckla fler förmågor. Lärare 2 framför 

att eleverna löser problemlösningsuppgifter i par för att få ta del av varandras resonemang och 

hen utvecklar också  problemlösningsförmågan då eleverna tränas i olika strategier att 

använda vid problemlösning. Lärare 1 och 3 har flera års erfarenhet av undervisning i 

matematik och lärare 1 har även erfarenhet av olika årskurser. Utifrån lärarnas olika 

erfarenheter såg jag olika tydligheter i syftet. Lärare 1 har en tydlig bild av vad hon har för 

syfte och i och med att hon har erfarenhet av olika årskurser så kan hon se problemlösning i 
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flera stadier och därmed vet vad syftet ska leda till. Medan lärare 2 som är nyexaminerad och 

känner sig osäker inte skapat ett tydligt syfte men uttrycker ändå att hen kommer att utveckla 

sin undervisning i problemlösning när hen är mer trygg. Lärare 3 har ett syfte och en syn på 

problemlösning som utgår från att hen jobbar med elever i förskoleklass. Lärare 3 är trygg i 

sin undervisning i problemlösning men lyfter vikten av att veta hur lärare lärare förmedlar 

problemlösning i matematik i alla åldrar för att veta vart eleverna ska och med de blir syftet 

tydligare. Hen menar att man alla lärare bör få ta del av den röda tråden genom skolåren i 

problemlösning så att man vet vad som förväntas i nästa årskurs.  

Man kan se en koppling mellan teorin och resultatet. De två ramverken beskriver att 

matematisk kompetens består av åtta förmågor som samspelar med varandra och inte bör ses 

som enskilda förmågor. Förmågorna samspelar med varandra och bör därför utvecklas i 

samspel med varandra. De intervjuade lärarna har som syfte att utveckla fler förmågor och 

förstår att förmågorna samspelar och bör utvecklas i samspel med varandra. Teorin påvisar 

vikten av att undervisning i problemlösning bör vara en lika integrerad del som undervisning i 

exempel resonemnagsförmåga. 

Svaret på forskningsfråga 2 rörande vilka strategier lärare har för att integrera området 

problemlösning mer i matematikundervisningen  besvaras i  avsnitt 6.3, 6.4 och 6.5. Lärarna 

har olika strategier för hur de integrerar problemlösning i sin matematikundervisning. Lärare 

1 har som strategi att väva in problemlösning så att det inte bara blir vid få tillfällen och att 

det då blir så stort. Lärare 1 har som strategi att försöka jobba med problemlösning lite hela 

tiden och inte göra det så stort varje gång. På så sätt integrerar hon problemlösning i 

matematikundervisningen som en naturlig del. Lärare 2 har ingen tydlig strategi än för hur 

hen ska integrera problemlösning mer i sin undervisning  men lärare 2 tänker att när hen är 

mer bekväm i vad eleverna ska kunna och trygg i sin roll så ska hon integrera problemlösning 

mer då hon tycker det är en viktig och rolig del av matematiken. Lärare 2 menar att den 

största svårigheten är att utmana alla olika kunskapsnivåer och därför är hens 

matematikundervisning läroboksstyrd då den är anpassad för olika nivåer vilket gör lärare 2 

trygg i att hon vet vad eleverna lär sig. Lärare 3 menar att problemlösning finns runt omkring 

hela tiden och hen försöker alltid ta vara på de tillfällena. Lärare 3 ger exempel på att 

problemlösning ibland uppstår i lek som de måste lösa och elevernas tankar är också 

problemlösande uppgifter. Lärare 3 har alltså som strategi för att integrera problemlösning 

mer i sin matematikundervisning att ta vara på de tillfällen där problemlösning uppstår bland 

eleverna. Både lärare 1 och 3 lyfter fram matematiklyftet som en strategi de tror har hjälpt 
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många lärare att bli mer trygga och integrerar problemlösning i  sin matematikundervisning. 

Båda lärarna menar att få mer kunskap om problemlösning och få ta del av andra lärares tips 

och erfarenheter hjälper lärare  att våga undervisa mer i problemlösning.  

7. Diskussion 
Den här studien är relevant för yrkesutövningen då PISA-undersökningarna visar att svenska 

elever har bristande kunskaper i problemlösning. Därav är det relevant att undersöka vilket 

syfte lärare har med problemlösning för att se om det är stor skillnad bland lärarna och om det 

behövs mer utbildning i ämnet. Trots att många forskat kring problemlösning är det viktigt att 

fortsätta lyfta fram ämnet och undersöka hur lärarna ser på problemlösning. Eftersom det är 

lärarna som ska undervisa i problemlösning så är deras synpunkter och funderingar viktigast. 

Därför är denna studien relevant för yrkesutövningen då den ger kunskap och erfarenheter till 

nyexaminerade och verksamma lärare som kan ta del av dem och ha med i planering och 

genomförande av problemlösning.    

7.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte har belysts eftersom resultaten ger insyn i hur lärare förstår problemlösning i 

matematikundervisningen och om de väljer att göra den mer central i 

matematikundervisningen.  Sammanfattningsvis har det av resultatet framkommit att lärarna 

har som syfte att utveckla fler förmågor än bara problemlösningsförmågan. De intervjuade 

lärarna lyfter vikten av att problemlösning bör vara en central del i matematikundervisningen 

då den utvecklar flera förmågor. Lärarna hävdar även att de olika förmågorna utvecklas med 

varandra och behärskar inte eleven de andra förmågorna så är det svårt att utvecklas i 

problemlösning då den är den del i den stora förmågan. Lärarna har en positiv inställning till 

undervisning i problemlösning och antyder att den största svårigheten är att uppgifterna och 

undervisningen ska vara utmanande för alla kunskapsnivåerna.  

Det har även framkommit att lärarna har egna strategier för hur man kan integrera 

problemlösning i undervisningen men ingen gemensam strategi på respektive skola. Lärarna 

uttrycker en vilja och tanke med vad man ska tänka på för att integrera problemlösning mer i 

undervisningen men de uttrycker inte att de på ett tydligt sätt reflekterat över strategier för att 

integrera problemlösning. Lärarna säger att man inte ska göra problemlösning så svårt och 

stort, det ska in som en naturlig del i matematikundervisningen. Elevernas kunskap i 

matematik, exempel kopplat till PISA-undersökningarna visar att problemlösning i matematik 
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inte fått de utrymmet som läroplanen ger uttryck för. Därför har det varit av intresse att 

undersöka om lärarna har någon tanke kring hur man kan ge problemlösning mer utrymme i 

matematikundervisningen.  

Med utgångspunkt från litteratur och resultatet framgår det tydligt hur allt hänger samman och 

hur viktiga alla förmågorna är. Både Kilpatrick et al (2001) och Niss och Højgaard (2011) 

förklarar i sina ramverk att matematisk kunskap är bestående av flera förmågor. Dessa 

förmågor är sammankopplade med varandra och påverkar varandra. Lärarens stora utmaning i 

det här är att se till att eleven utvecklas i varje förmåga för att utecklas framgångsrikt i 

matematik. Det handlar om att eleven måste behärska flera förmågor för att utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Jag tänker att man kan använda dessa ramverk dels i planeringen 

för problemlösning och dels i undervisningen. I undervisningen tänker jag att man kan 

redogöra figuren som redovisas i det danska KOM-projektet (se bilaga 1). Jag tänker att 

läraren kan visa och förklara den för eleverna så de ser sambandet mellan alla olika 

förmågorna man utecklar i matematik, vilket också gör det meningsfullt för dem. Här kan 

man också prata om vilken betydelse det har för såväl andra ämnen i skolan, samhället och 

vuxna livet att man utvecklar alla förmågorna. Kilpatrick et al (2001) lyfter även den viktiga 

kompetensen att ha en positiv inställning till matematik vilket jag också tänker att man lyfter 

för eleverna. En positiv inställning till matematik gör så att det blir lättare att lära och 

utvecklade kompetenser gör det lättare att ha en positiv inställning till matematik. Om man 

visar detta samband för eleverna tror jag att matematiken blir tydligare och meningsfull för 

dem. Om man inte tydliggör för eleverna hur allt hänger samman och att problemlösning är en 

del som utvecklar fler förmågor i en uppgift så blir det inte meningsfullt för eleverna och de 

får svårt att se hur all matematik hänger samman. De finns en risk att lärare inte själv ser att 

problemlösning utvecklar flera förmågor och då inte förmedlar det i sin undervisning, vilket 

påverkar den enskilda elevens skolgång negativt. Om eleven inte undervisas i att lära sig se 

sambandet från början blir det svårare för eleven att se det i senare skolår.  

Utifrån resultaten från de intervjuade lärarna var det en av tre lärare som själv ansåg att hen 

inte undervisade mycket i problemlösning i sin undervisning. Detta berodde på att läraren var 

nyexaminerad och inte var bekväm i sin roll som matematiklärare ännu, vilket man bör ha i 

beaktande. Lärare 2 känner sig otrygg i vad som står i läroplanen och därför är det tryggare 

för hen att luta sig mot ett läromedel. En möjlig lösning på detta problem är att 

nyexaminerade lärare får ha en mentor under första året som vägleder och stöttar i planerandet 

och genomförandet av problemlösning. Jag tänker också att en lösning skulle kunna vara att 
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studenter som går lärarutbildningen också får delta i utbildningar som matematiklyftet där 

studenterna får ta del av verksamma lärares erfarenheter och tips. Lärarutbildningarna 

innefattar mycket teori och lite praktik vilket gör det svårt för nyexaminerade lärare att sätta 

teorin i praktiken. Detta visar på att erfarenhet och kunskap är viktiga komponenter som 

spelar in i undervisning i problemlösning. Man kommer alltid att vara beroende av 

erfarenheter och därför är det viktigt att få ta del av andras erfarenheter och lära av det. 

Utifrån resultat har jag en hypotes om att problemlösning kommer att få sin genomslagskraft i 

framtiden i takt med att lärarna som gått mattelyftet och nyexaminerade får mer erfarenhet av 

problemlösning i matematikundervisningen.  

7.2 Metoddiskussion 

En stor svårighet med den här studien har varit att det blev ett lågt antal deltagande i 

intervjuerna. Endast 3 av 18 tillfrågade lärare ställde upp. Med fler deltagare hade jag fått ett 

bredare underlag för att dra slutsatser i ett större perspektiv. Mina funderingar kring det låga 

deltagandet är om lärare väljer bort att låta sig intervjuas i brist på tid eller är tycker lärare det 

är svårt/omständigt att prata om problemlösning. 

En reflektion jag gjort är att intervjuerna kunde ha varit mer djupintervjuer om jag hade haft 

mer erfarenhet. Detta hade gett ett bredare underlag för studien och hade kunnat ge mer 

resultat. Som intervjuare måste man vara oerhört lyhörd för att kunna ställa rika följdfrågor 

till intervjupersonen. Då jag inte är en van intervjuare så gav de inte så mycket material som 

jag hade hoppats på. Eftersom jag endast fick tag på tre intervjupersoner som kunde ställa upp 

var det viktigt att få ihop så mycket material som möjligt. Efter att ha analyserat 

transkriberingarna upptäckte jag flera delar i texten där jag som intervjuare hade kunnat ställa 

följdfrågor och även bett intervjupersonen utvecklat sina svar mer. Detta gör att studien blir 

svår att dra slutsatser för en större grupp lärare.  

7.3 Förslag på framtida forskning 
Utifrån lärarnas svar att den största svårigheten/utmaningen är att anpassa problemlösning så 

att den utmanar alla kunskapsnivåerna så tänker jag att det behöver forskas än mer på 

strategier för hur man ska anpassa uppgifter som utmanar de olika kunskapsnivåerna i 

klassrummet.  Ett annat förslag på framtida forskning är att undersöka hur mattelyftet 

påverkat lärarna och om det har förändrat deras syn på problemlösning eller syn på 

matematiken generellt. Hur det än har påverkat lärarna kan man även undersöka om det skulle 
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vara av relevans att satsa på ytterligare utbildning för alla lärare och där även snart 

nyexaminerade lärare får delta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Bilaga 2 -Intervjuguide 

- Hur många år har du undervisat i matematik? 

- Vad definierar du som problemlösning i matematiken?  

I den här studien är definittionen av problemlösning en uppgift där det kräver en ansträngning 

som tar tid och där det på förhand inte finns en given lösning.  

- Anser du att problemlösningsuppgifter är viktiga?  

Om ja, varför? 

Om nej, varför inte? 

- ( kan du beskriva mer hur du ser på problemlösning i matematikundervisningen?) 

- Vad är ditt syfte med att undervisa genom problemlösning?  

(Utveckla problemlösningsförmågan eller utveckla alla förmågorna?) 

 

- Hur ofta undervisar du i problemlösning? 

-Hur undervisar du i problemlösning? 
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-Vad anser du är svårigheterna med att planera och genomföra problemlösningar i 

undervisningen? 

- Vad skulle man kunna göra för att problemlösningar ska bli en mer central del/integrera i 

matematikundervisningen?  

- Har du/ni någon strategi här på skolan för att gemensamt arbeta mot att integrera 

problemlösning i matematikundervisningen? 

Bilaga 3 - Förfrågning 
Hej! 

Jag heter Isabelle Eriksson och studerar mitt fjärde och sista år på grundlärarprogrammet F-3 

på Örebro universitet. Jag skriver just nu min c-uppsats med inriktining mot 

matematik/problemlösningar. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare förstår 

problemlösning och vilka val lärare gör för att integrera problemlösning i 

matematikundervisningen, alltså vilket syfte de har med problemlösning i undervisningen.  

  

Därför skulle jag behöva hjälp till intervjuer av verksamma lärare för att kunna samla data till 

den här studien. Jag skulle bli oerhört tacksam om du kunde ställa upp på en intervju. Ditt 

deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare  motivering. Jag tar självklart hänsyn till etiska aspekter i uppsatsen så som 

anonymitet av både intervjuperson och skola. Informationen till studien kommer endast att 

användas i forskningssyfte.  

  

Har du några ytterligare funderingar är det bara att kontakta mig på 

mail isaerh111@studentmail.oru.se eller telefonnummer 0762317680.  

  

Mvh Isabelle  

 

Bilaga 4 – medgivande blankett 

Jag heter Isabelle och är student från Örebro universitet. Jag studerar mitt fjärde och sista år 

på grundlärarprogrammet där jag just nu skriver ett självständigt arbete med inriktning 

matematik. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare väljer att arbeta med 

mailto:isaerh111@studentmail.oru.se
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problemlösning i matematikundervisningen, alltså vilket syfte de har med problemlösning i 

undervisningen. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare  motivering. Jag tar självklart hänsyn till etiska aspekter i uppsatsen så som 

anonymitet av både intervjuperson och skola. Informationen till studien kommer endast att 

användas i forskningssyfte.  

Om du har frågor eller funderingar kring studien kan du kontakta mig via mail eller telefon.  

Isabelle Eriksson: isaerh111@studentmail.oru.se, telefonnummer: 0762317680   

Handledare: Anneli Dyrvold: anneli.dyrvold @umu.se 

Genom min underskift visar jag att jag tagit del av och godkänt den informationen som nämns 

ovan.   

Intervjupersonens namnteckning………………………………………………………..   

Datum:..............................   

Plats:………………...…………… 

 

 


