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I den här intervjustudien berättar fem lärare om hur de ser på och använder sig av 

problemlösning i matematikundervisningen. Ämnet har valts på grund av att 

forskningen och Skolverket är eniga om att problemlösning är viktigt, men att 

Skolinspektionen visat att problemlösning ibland åsidosätts. Studien tar fasta på ett 

teoretiskt perspektiv som visar på tre inriktningar, matematik för, om eller via 

problemlösning. Lärarna använder sig av matematik för, om och via problemlösning i 

olika utsträckning och är överens om att problemlösningen har en viktig roll i 

matematikundervisningen och för övrig undervisning då den även utvecklar andra 

förmågor, exempelvis läsförståelse, men anser att tiden problemlösningen tar i 

anspråk är det största hindret. Även språkförbistring tas upp som en hindrande 

faktor. Detta resulterar i att lärarna i studien inte undervisar via problemlösning i den 

mån de skulle vilja, och eleverna riskerar att gå miste om matematikundervisning via 

problemlösning. Som avslutning väcks ett intresse för vidare forskning kring 

problemlösning som ämnesövergripande undervisningssätt, samt hur 

problemlösningen påverkas av att undervisas på elevers andraspråk. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning       

I den här studien undersöks vilken syn lärare i årskurs 4–6 har på problemlösning i 
matematikundervisningen. Området har valts med tanke på att problemlösning lyfts 
både som centralt innehåll och matematisk förmåga i Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016 (Lgr 11). Där formuleras det 
centrala innehållet gällande problemlösning i årskurs 4–6 ”Strategier för matematisk 
problemlösning i vardagliga situationer” (s. 65) och ”Matematisk formulering av 
frågeställningar utifrån vardagliga situationer” (s. 65). I ämnets syfte står att läsa att 
”undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga 
att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 
och metoder.” (s. 63). Studier har dessutom gjorts som visar att problemlösning är 
gynnande för elever ur flera perspektiv. Ett av dessa perspektiv är Boalers (2011) 
konstaterande att det är viktigt att utbilda flexibla tänkare. Detta för att det i 
framtiden är svårt att veta vilka strategier som kommer att vara till mest nytta i 
samhället. Ett annat perspektiv är att det är viktigt att kunna diskutera matematik 
utifrån vardagliga situationer för att behålla och vidareutveckla ett matematiskt 
intresse. Problemlösning argumenteras av Boaler (2011) bidra till båda dessa 
perspektiv.     

Det som behandlas i det centrala innehållet i Lgr 11 är kunskaper som alla elever ska 
ges möjligheten utveckla på ett likvärdigt sätt.  Våra egna upplevelser under VFU-
perioder är att det sällan görs avsteg från läromedlets upplägg och instruktioner. 
Läromedlets rutinuppgifter räknas och repeteras ofta på egen hand. 
Skolinspektionens granskning av matematikundervisning från 2009 bekräftar den 
bilden. Där finns att läsa att:  

Undervisningen är starkt styrd av läroboken. 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. 
(Skolinspektionen, 2009, s. 9) 

Om detta beror på läromedlens uppbyggnad, lärarnas kunskaper eller lärarnas stöd 
till att genomföra undervisning med fokus på problemlösning är oklart. 

I vår studie undersöks därför hur lärare i årskurs 4–6 ser på problemlösning, hur de 
anser att de använder den i sin undervisning samt vilka möjligheter och hinder som 
lärare ser kring problemlösningen i matematik. Lärarperspektivet har valts då 
forskning visar att det är viktigt för elevers utveckling i matematik hur lärarens 
bemötande och inställning till ämnet är (Pettersson, 2011). Skolinspektionens 
undersökning av matematikundervisning (2009) såg också en stor skillnad i lärares 
matematikundervisning, och pekade på faktumet att elevernas resultat är kopplat till 
vilken lärare de har. Genom att sätta fokus på lärarnas förhållningssätt kan denna 
studie belysa lärares syn på problemlösning i matematikundervisningen samt bidra 
till en medvetenhet om hinder som kan förekomma, men även en medvetenhet om 
vilka verktyg lärarna använder för att överkomma hindren.  



 

6 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Studiens syfte är att undersöka hur fem lärare i årskurs 4–6 ser på problemlösning i 
matematikundervisningen. 

För att undersöka detta utgår studien ifrån följande forskningsfrågor:  

• Hur definierar lärarna problemlösning i matematik? 

• Vilken roll anser lärarna att problemlösning har i matematikundervisningen? 

• Vilka möjligheter och hinder ser lärarna med problemlösning i 
matematikundervisningen? 

2 Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången redogörs först för vad som definieras som ett matematiskt 
problem, med ett extra fokus på rika problem då dessa i litteraturen lyfts som särskilt 
lämpliga för att utveckla elevers problemlösningsförmåga (Boaler, 2011; Taflin, 
2007). Vidare redogörs för vilken roll läraren har i problemlösningen under 
matematikundervisningen. Därefter kommer en redogörelse för elevernas lärande i 
samband med problemlösning. 

2.1 Definition av matematiskt problem 

Det finns olika uppfattningar om vad ett matematiskt problem är. Forskning visar på 
tre olika uppfattningar bland lärare som är att ett matematiskt problem är en uppgift, 
en textuppgift, eller rika problem (Skolverket, 2014). Uppgifter är de övningar som 
eleverna oftast arbetar med i undervisningssituationen. Bland annat rutinuppgifter 
där eleverna på förhand vet hur de ska lösas. Textuppgifter innehåller en beskrivning 
av en situation där efterföljande frågor sedan ska besvaras. Rika problem används 
ofta inom problemlösning i matematiken. Det är för att utveckla samtliga av de 
matematiska förmågor som Lgr 11 (2017) anger, som rika problem anses vara 
användbara. Enligt Taflin (2007) har det tidigare varit svårt att definiera vad som är 
ett rikt problem. Taflin (2007, s. 22) har kommit fram till sju kriterier som används 
för att definiera ett rikt problem. De sju kriterierna är:  

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer. 

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

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

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

5. Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda 
lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare.    

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

Det är viktigt vid problemlösning i matematikundervisningen att problemen som 
används verkligen är rika. Här pekar Silver & Smith (2002) på vikten av att ett 
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problem är rikt när ett nytt område ska behandlas. Risken annars är att upplevelsen 
av problemet inte blir en personlig erfarenhet av de matematiska idéerna, vilket är en 
viktig bidragande faktor för att komma vidare i utvecklingen. 

2.2 Lärarens roll i problemlösningslektioner 

Läraren har en viktig roll i matematikundervisningen. Den litteratur som har 
fungerat som grund till denna underrubrik handlar om hur viktig lärarens roll i 
undervisningen är för elevernas lärprocess.  

Den övergripande rollen som läraren har är att skapa en miljö där eleverna lär och 
utvecklar sina förmågor. En viktig roll för läraren blir att främja samtal och 
diskussioner. Boaler (2017) har kommit fram till att samtal och samarbete är det som 
många gånger är en framgångsrik metod inom matematiken. För att skapa den typen 
av kunskapsbyggande är det viktigt att läraren kan erbjuda problem som inte har en 
färdig metod (Taflin, 2007). Boaler (2017) menar också att det är viktigt att göra 
misstag och att det som går att lära sig av misstagen många gånger är underskattat. 
Lärarens roll är att i diskussionen lyfta misstagen och synliggöra lärandet i dem. Det 
sättet att arbeta fungerar för de allra flesta och ingenting är omöjligt att lära för 
någon. Över lag är diskussioner och arbete med olika matematiska strategier 
framgångsrikt i matematikundervisningen (Boaler, 2011). 

En annan viktig roll för läraren kopplas till begreppet flexibilitet. Studier visar att ju 
mer välutbildade lärare är, desto mer flexibla är de i sina undervisningsmetoder 
(Engström, 2006; Ridlon, 2009). Vad gäller matematik behöver läraren vara flexibel 
för att kunna använda problemlösning i matematikundervisningen. Flexibiliteten är 
viktig för att kunna förutsäga och förstå matematiska idéer och strategier. Flexibilitet 
i tänkande och metodanvändning är något att eftersträva hos eleverna eftersom vi 
inte vet hur framtidens matematik kommer se ut (Boaler, 2011). Det flexibla 
tankesättet benämns av Boaler (2017) som ett dynamiskt tankesätt och innebörden är 
att det är just flexibelt. Det kan vara svårt även för erfarna lärare att förändra och 
vara flexibla i sitt tankesätt kring matematik. Engström (2006) och Ridlon (2009) 
pekar båda på att matematik är ett traditionsbundet ämne och att det kan vara en 
anledning till avsaknad av flexibilitet i tankesättet. Boaler (2017) betonar hur viktigt 
det är att utveckla ett dynamiskt förhållningssätt till det matematiska tänkandet. Det 
är särskilt viktigt för låg- och mellanstadielärare att förvärva ett dynamiskt 
förhållningssätt för att kunna förmedla det till sina elever. Många låg- och 
mellanstadielärare har någon gång under sin grundskoletid förmodligen fått höra att 
matematik inte är något för dem. De behöver därför anta ett annat förhållningssätt. 
För att kunna förmedla ett sådant förhållningssätt är det också viktigt att läraren har 
relevanta kunskaper för att kunna förmedla matematiken med självförtroende och 
glädje. Det hjälper elever att uppleva matematik som något positivt istället för något 
ångestladdat (Boaler, 2017). 

Ytterligare en viktig roll för läraren är att planera och organisera 
problemlösningsundervisningen. Rollen som organisatör innebär att läraren ska vara 
ordförande, utmanare, lyssnare och lärande men inte domare enligt Taflin (2007). 
Ho & Hedberg (2005) menar att planering inför undervisningen är något som inte får 
underskattas. Enligt Smith & Stein (2014) behöver läraren noggrant planera för att 
kunna förutse, överblicka, välja ut arbeten att presentera och ordna presentationerna 
för att sedan koppla ihop dem. På det viset ska eleverna kunna förstå och se de 
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matematiska sambanden i problemlösningssituationen. Undervisningen behöver 
alltså organiseras och planeras minst lika mycket eller kanske till och med mer än 
den traditionella undervisningen. Med den traditionella undervisningen menas den 
där läraren först håller genomgång och sedan låter eleverna räkna i matematikboken, 
där strategier och räknesätt på förhand är givna. Matematiska strategier används ofta 
utan närmre förklaring till varför de bör användas till den aktuella uppgiften. Boaler 
(2011) nämner också att det är viktigare för flickor att förstå varför och hur 
matematiken fungerar för att kunna behålla motivationen och intresset för den. Det 
kan innebära att den traditionella undervisningen inte alltid är bäst lämpad för 
flickor och därför behöver planeras och organiseras utefter detta.  

Det är väldigt viktigt att uppgifterna formuleras för att eleverna genom 
klassdiskussioner och förklaringar ska kunna bli bättre läsare enligt Jess, Skott & 
Hansen (2011). Vidare bör läraren vara mycket noggrann med att förklara vad nya 
begrepp och ord betyder. Det är också viktigt att tänka på vid planering att 
problemlösning inte alltid passar för alla enligt Dahl (2014). En del elever kan ha ett 
större behov av struktur och är inte alltid hjälpta av detta arbetssätt. Andra saknar de 
referensramar som krävs tack vare sin sociala bakgrund (Dahl, 2014). Eftersom en 
elevgrupp består av individer med varierande kunskaper och behov bör en 
utgångspunkt också vara vad eleverna själva har för kunskaper och idéer. Enligt 
Silver & Smith (2002) är det mer angeläget än att läraren utgår enbart från sig själv. 
Det är också en aspekt att ta hänsyn till vid planeringsarbetet. 

2.3 Problemlösning och elevernas lärande 

Mycket forskning har genomförts om problemlösning i matematikundervisningen av 
Jo Boaler, professor i matematikutbildning. Det hennes forskning pekar på är att 
hjärnan utvecklas genom att lösa problem (Boaler, 2017). Det betyder att nästan alla, 
med några undantag, skulle kunna utvecklas genom problemlösning i 
matematikundervisningen. Forskning visar att problemlösning kan vara gynnande 
både för elever som har vissa svårigheter med matematik, och för elever som 
utvecklat sina matematiska förmågor betydligt längre och kanske har en särskild 
matematisk begåvning (Pettersson, 2011). Elever utvecklas och lär av att undervisa 
och samtala med varandra oavsett var i den matematiska utvecklingen eleven 
befinner sig. Det kan alltså vara till hjälp för de elever som behöver mer utmaningar 
inom matematiken samtidigt som det hjälper dem som behöver tänka lite mer. 
Vidare har undervisning genom problemlösning även visat sig hjälpa elever som har 
svårigheter med matematik (Ridlon, 2009). I artikeln Learning Mathematics via a 
Problem-Centered Approach: A Two-Year Study (2009) förespråkar Ridlon en 
undervisningsmetod som kallas Problem Centered Learning eller PCL. Undervisning 
baserad på PCL innebär att man undervisar ur vilket läromedel som helst men att 
uppgifterna där i görs om till problemlösningsuppgifter. PCL är därför till en början 
väldigt tidskrävande då en uppgiftsbank byggs upp. Ridlon (2009) drar också 
slutsatsen att tidigare erfarenhet av att undervisa i problemlösning i matematik kan 
vara nyckeln till att framgångsrikt implementera PCL. 

Möjligheten finns också, som tidigare nämnts, att det inte alltid är det bästa för alla 
att använda problemlösning i matematikundervisningen. Enligt Dahl (2014) finns 
möjligheten att ett problem som sätts in i ett givet sammanhang inte alltid uppfyller 
det tänkta syftet att utveckla matematisk medvetenhet och förmåga. Det skulle tvärt 
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om kunna vara hämmande beroende på elevens sociala bakgrund. Skolverket (2017) 
skriver att synsättet ska vara utifrån vardagliga situationer, men vad som är 
vardagligt kan variera från individ till individ.  

3 Teoretiskt perspektiv 

I denna studie utgår vi från det teoretiska ramverk som Taflin (2007) beskriver i sin 
avhandling. Ramverket betraktar problemlösning i matematikundervisningen ur tre 
olika perspektiv på problemlösningens roll i undervisningen. Perspektiven sägs vara 
det sätt skolan har betraktat problemlösning på över tid: matematikundervisning för, 
via eller om problemlösning. Det här är ett ramverk som beskriver tre olika synsätt 
på problemlösning. Ramverket är lämpligt eftersom den här studien undersöker olika 
synsätt. 

3.1 Matematikundervisning för problemlösning 

Den undervisningsmetod som till stor del praktiseras via räkning i läroböcker är 
matematikundervisning för problemlösning. Eleven ska förvärva kunskaper i 
matematik för att kunna lösa problem (Lester, 1983). Det är det som är huvudmålet. 
Här talas det om transferprocessen, vilken innebär att eleven ska kunna utveckla sin 
förmåga att överföra den förvärvade kunskapen till relevant kontext. Det här är ett 
synsätt som sägs presenteras i äldre svenska läroplaner.  

3.2 Matematikundervisning via problemlösning 

Ett perspektiv som i studier har visat sig vara fördelaktigt för många elever oberoende 
av vilken nivå i matematikutvecklingen de befinner sig är matematik via 
problemlösning. Kunskaperna förvärvas genom att lösa matematiska problem 
(Taflin, 2007). Problemen ska vara noggrant utvalda och kan användas för att 
introducera nya matematiska områden. Matematikundervisning via problemlösning 
beskrivs som att uppgiften uppfattas som en verklig händelse av vardaglig karaktär, 
vilken utvecklas till en abstrakt process genom siffror och symboler (Lester, 1983). 

3.3 Matematikundervisning om problemlösning 

Perspektivet är en metod att förse eleven med verktyg för att lösa problem, då 
eleverna blir undervisade om problemlösning. Det som är huvudtemat är att eleven 
får lära sig strategier och tumregler för att använda som verktyg i problemlösningen. 
I Taflin (2007) beskrivs en modell som används vid matematikundervisning om 
problemlösning. Modellen för problemlösning är Pólyas (Pólya, 1945) där problemet 
ska förstås, en plan ska läggas upp, eleven ska sedan genomföra planen för att sedan 
titta tillbaka och utvärdera planen. 
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4 Metod  

I detta kapitel redogörs för urval, vilka metoder som använts för att erhålla data till 
studien och hur data blivit bearbetad. Slutligen beskrivs de etiska överväganden som 
har varit aktuella, samt hur aspekter kring tillförlitlighet och giltighet beaktats. 

4.1 Urval 

Vi gjorde ett målinriktat urval för denna studie. Bryman (2011) beskriver detta som 
ett urval baserat på en önskan om att ”intervjua personer som är relevanta för 
forskningsfrågorna” (s. 434). Urvalet var även stratifierat i och med att vi hade ett 
antal kriterier som vi ville att våra intervjupersoner skulle uppfylla. Vi ville att de 
skulle vara legitimerade lärare, med behörighet att undervisa till minst årskurs 6, och 
att de skulle vara verksamma som matematiklärare för årskurs 4, 5 eller 6 vid 
intervjutillfället. Ur detta stratifierade urval gjordes ett bekvämlighetsurval, det vill 
säga ett urval baserat på personer som fanns tillgängliga för oss tidsmässigt och 
geografiskt när intervjuerna skulle genomföras. 

Fem lärare för årskurs 4–6 har intervjuats och hänvisas härmed till enligt Lärare A, 
B, C, D och E. Lärarna är legitimerade för att undervisa i matematik upp till minst 
årskurs 6 och arbetar på tre olika skolor. En sammanfattning av bakgrundsfaktorer 
för lärarna, såsom kön och arbetslivserfarenhet, redovisas i tabell 1. 

Tabell 1 

Lärarnas bakgrundsfaktorer.  

 Kön Antal år i yrket Undervisar i 
årskurs 

Lärare A Kvinna 14 5 

Lärare B Kvinna 10 6 

Lärare C Kvinna 12 3, 5 

Lärare D Man 30 6 

Lärare E Kvinna 10 4, 5, 6 

Benämningen som lärare A, B, C, D och E används enbart av förtydligande skäl i 
tabellen, och kommer inte att användas vidare, då det inte är viktigt vilken av lärarna 
som svarat vad. Det är endast lärarnas generella syn på problemlösningen som är 
relevant för studien. 

4.2 Datainsamling 

Till datainsamlingen valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vi 
utformade gemensamt en intervjuguide där de frågor vi ville ha svar på samlades. 
Utgångspunkt togs i våra forskningsfrågor. Bryman (2011) skriver att 
semistrukturerade intervjuer är flexibla och att följdfrågor kan anpassas efter 
informantens svar. Tivenius (2015) menar att intervjuer är en bra metod när det 
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handlar om att undersöka värderingar, vilket gör att denna metod passar vårt syfte. 
Det som är intressant för studien är informanterna och deras åsikter och erfarenheter 
kring problemlösning. Därmed är en semistrukturerad intervju, där vi för samtalet 
till ämnet vi önskar tankar om men låter informanterna tänka och prata fritt vidare, 
det bästa alternativet. Vi intervjuade gemensamt de lärare som deltog i studien. 
Intervjuerna tog allt från 30 till 90 minuter. Ljudet från intervjuerna spelades in, med 
informanternas tillåtelse, för att vi skulle kunna gå tillbaka och lyssna igen och slippa 
fokusera på att anteckna under intervjuns gång. Bryman (2011) menar att en av 
fördelarna med att spela in och sedan transkribera intervjuerna i efterhand är att 
detta ger mer detaljerade data jämfört med att anteckna under samtalet. Vidare pekar 
han också på att det är lätt att specifika fraser intervjupersonen använder missas om 
intervjuaren antecknar istället för att spela in. 

4.3 Analys och bearbetning 

Efter intervjuerna transkriberades för undersökningen relevanta delar av ljudfilerna. 
Transkripten fördes in i ett samlat dokument där informanternas svar färgkodades 
och sorterades in under respektive fråga. Intervjufrågorna kategoriserades in under 
den forskningsfråga de bedömdes tillhöra. Svaren sorterades in under de rubriker vi 
skapat av forskningsfrågorna I enlighet med hur många informanter som svarat 
samma sak sorterades svaren med det vanligaste svaret först.  

För att slutligen ge en samlad bild av lärarnas syn på problemlösning användes det 
teoretiska ramverket tidigare presenterat under rubrik 3. Varje lärares svar under 
respektive forskningsfråga analyserades. Svaren kategoriserades till den del av det 
teoretiska ramverket som ansågs vara det mest överensstämmande. På det viset gick 
det att överblicka vilka delar av det teoretiska ramverket som förekom i större eller 
mindre utsträckning under varje forskningsfråga. I en forskningsfråga kunde flera 
delar av det teoretiska ramverket framträda i lärarnas svar. Svaren delades då in i 
olika synsätt och de teman som var mest framträdande under varje forskningsfråga. 
På det viset framträdde en, med hjälp av ramverket, tolkningsbar bild av lärarnas syn 
beträffande våra forskningsfrågor. 

4.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) slår fast att det är viktigt att skaffa informerat samtycke från 
deltagarna i studien. Det betyder att deltagarna ska få veta vad deras uppgifter 
kommer att användas till, samt att det är frivilligt att delta. Detta meddelade vi 
muntligt våra informanter innan vi började varje intervju.  

Vi bad också om att få spela in intervjuerna, med ett löfte om att materialet skulle 
förvaras på ett säkert sätt, både under och efter arbetet med studien, för att när 
studien sedan publicerats destrueras. Vetenskapsrådet (2017) säger att forskaren bör 
”för försökspersoner beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra, eller 
minska, risken för att känsliga personuppgifter ska spridas.” (s. 41). 
Intervjumaterialet förvaras nu i våra datorer, och filerna är döpta efter när 
intervjuerna genomfördes, inte efter namn, skola eller dylikt. Dessa datorer är det 
bara vi som har tillgång till, och de är dessutom lösenordskyddade. 
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Vi nämner heller inte i studien vilka skolor vi varit på, eller namnen på några av de 
lärare vi intervjuat. Därmed uppfyller vi också Vetenskapsrådets (2017) påbud om 
konfidentialitet, det vill säga rättigheten och möjligheten att vara med i 
undersökningen utan oro för att få sin identitet röjd. 

Vi kommer inte att använda vårt insamlade material till andra ändamål än denna 
studie. Därmed uppfyller vi nyttjandekravet, som slår fast att inga uppgifter som 
samlats in får användas till annat än forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017). 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) skriver om extern och intern reliabilitet, där den externa handlar om 
huruvida en undersökning kan upprepas. Detta är svårt för en kvalitativ studie, 
menar han, eftersom att det sociala sammanhanget i vilken en studie utförts inte blir 
detsamma om någon av de ingående personerna byts ut. Vi bifogar våra 
intervjufrågor, se bilaga 1, och beskriver noga våra utgångspunkter via 
litteraturgenomgången, samt beskriver relevanta punkter om våra informanter för att 
i möjligaste mån göra vår studie replikerbar. Den interna reliabiliteten, där vi som 
utförare av denna studie ska vara överens om tolkningen av resultaten, uppfyllde vi 
genom att båda ha utgångspunkt i vår valda litteratur och teori när vi tolkade 
resultaten. Vi genomförde också alla intervjuer gemensamt, för att få dem så 
likvärdiga som möjligt. Vi ville undvika intervjuvariation (Bryman, 2012) och se till 
att vi, trots olika angreppssätt och tankar kring ämnet och olika perspektiv på det, 
ställde samma frågor på samma sätt med samma följdfrågor. Detta för att öka våra 
chanser att få jämförbara svar. 

Intern validitet finns i en studie där begrepp och observationer stämmer överens. Vi 
har varit noga med att låta lärarna definiera vad problemlösning är för dem, för att 
kunna säkerställa att vi och de pratar om samma sak, och att de besvarar samma 
fråga som sina lärarkollegor när de blir intervjuade. Detta ansåg vi särskilt viktigt då 
problemlösning inom matematiken är ett begrepp med många olika definitioner. Vi 
såg också till att alla lärare som vi intervjuade hade lärarlegitimation och var 
behöriga att undervisa i matematik i de aktuella åldrarna, eftersom frågan vi ställer är 
hur lärare ser på problemlösning i matematiken. Ett antagande här är att en 
outbildad lärare inte har samma typ av pedagogisk förankring i sin undervisning som 
en utbildad lärare, och därmed inte heller kan ge en full bild av hur synen på 
problemlösning ser ut hos lärare. 

Extern validitet talar om huruvida studien kan genomföras igen i annan kontext med 
jämförbart resultat. Bryman (2011) lyfter här att det handlar om att skapa en fyllig 
beskrivning av den kultur som studerats, eftersom det inte kan sägas existera ”[…]en 
enda absolut bild av den sociala verkligheten[…]”(Bryman, 2011, s. 354). Detta har 
uppfyllts bland annat genom att vi valde att intervjua lärare från tre olika skolor, även 
om vi kunde utfört alla våra intervjuer på en skola. Detta för att lyfta olika perspektiv 
och få tankar från fler olika arbetslag. Troligtvis hade det annars kunnat vara så att 
lärare på samma enhet i samma arbetslag använder sig av snarlika arbetssätt med 
liknande motiveringar. Det antagandet görs utifrån att arbetslag kan förväntas ha 
diskuterat sig fram till en konsensus kring undervisningen. Om studien skulle 
överföras till en annan miljö där outbildade lärare fick delta skulle resultatet 
eventuellt inte bli det samma. En annan fråga gällande vårt urval skulle kunna vara 
hur stor mångfald vi har bland informanterna, där fyra av fem är kvinnor. Men detta 
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är också ett medvetet val, eftersom vi anser att det speglar hur verkligheten ser ut ute 
på skolorna.  

5 Resultat  

Här redovisas de resultat som undersökningen gett. Lärarnas definition av 
problemlösning, den roll som lärarna anser att problemlösningen har i matematiken, 
samt de hinder och möjligheter som lärarna i studien ser vid undervisning i 
problemlösning presenteras nedan. 

5.1 Definition av problemlösning i matematik 

Lärarna fick berätta fritt vad problemlösning innebar för dem. Här kunde tydligt två 
synsätt urskiljas, a) Textuppgifter (av lärarna kallat lästal) och b) Samarbetsövningar. 

Synsätt a) Textuppgifter innebär att en problemlösningsuppgift innehåller mycket 
text och därför måste läsas ordentligt. Detta för att kunna använda relevanta 
strategier för att lösa det. Ett exempel på detta är en lärare som svarar att: ”Alla tal 
inom matematiken och kanske framför allt lästal!”. En annan lärare svarar: ”Jag 
tänker på problemlösning som lästal, oftast.”. En tredje lärare uppger att: ”Det kan 
vara allt ifrån textbaserade uppgifter till flerstegsraketer där man måste arbeta i flera 
led…”. 

Synsätt b) Samarbetsövningar innebär att problemlösning kräver samarbete mellan 
två eller fler individer. En lärare säger: 

Dessa uppgifter gör att de kan sitta tillsammans och fundera över lösningar på talen. Ett tal är 
inte löst förrän alla inblandade elever har förstått uppgiften. 

 Ytterligare en lärare anser att: ”Att låta eleverna samarbeta kring uppgifter och 
resonera sig fram.”. 

5.2 Problemlösningens roll i matematikundervisningen  

Här beskrivs svaren lärarna gav på intervjufrågor kopplade till vilken roll som lärarna 
ansåg att problemlösning har i undervisningen. Det fanns flera teman som beskrev 
problemlösningens roll enligt lärarna: a) Problemlösning som diskussionsfrämjande, 
b) Problemlösning för samarbete, c) Problemlösning som matematisk utmaning, d) 
Problemlösning som främjande för läsförståelse och e) Problemlösning som 
brobyggare mellan elever i olika utvecklingsfas. 

I resultatet för tema a) Problemlösning som diskussionsfrämjande framträdde hur 
starkt lärarna förknippar problemlösning med diskussioner. En lärare sa: 

Det är matematiska diskussioner. Eleverna diskuterar tillsammans och kan på det viset lära sig 
av varandra. 

En annan säger: 

Vi diskuterar mycket, både lösningsförslag och metoder. Inte bara vad det blev, utan hur gjorde 
vi, hur kan man göra? 
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En tredje lärare säger:  

…låter dem ”bikupa” en kort stund föra att sedan presentera sin tanke, så långt de kommit. 

I resultatet för tema b) Problemlösning för samarbete var det tydligt att samarbete 
mellan elever i par eller grupp var en stor del av problemlösningens roll. Viktigt var 
att det skulle vara lite speciella problem som skulle gå att arbeta tillsammans med. 
”Vi gör ofta lästal och kluringar tillsammans, för att jag ska vara säker på att jag får 
med alla på tåget,” sa en lärare. En annan lärare sa: ”Ibland arbetar vi hela pass i 
grupper med problem.”. Ytterligare ett exempel är en lärare som tyckte det var viktigt 
att veta var i den matematiska utvecklingen eleverna var för att kunna samarbeta. 
Den läraren sa: ”Undersöker nivån på de matematiska kunskaperna och elever på 
samma nivå jobbar med samma uppgift.” 

I resultatet för tema c) Problemlösning som matematisk utmaning är det relevant vad 
lärarna anser att eleverna kan utveckla och bli utmanade med i problemlösningen. 
Resultatet blev två viktiga bitar som utmanade den matematiska utvecklingen. Det 
ena som framkom tydligt var att problemlösning ansågs vara det absolut viktigaste 
redskapet för utveckling av de matematiska förmågorna. Till och med viktigare än 
matematikboken som vanligen används för att räkna i. En lärare uttrycker att: 

Det är viktigare än läromedlet just på grund av diskussioner och möjligheten till att lära sig nya 
strategier och matematiska idéer. 

 Ytterligare ett svar är: ”Det är ett av de absolut viktigaste momenten. Viktigare än att 
bara räkna vidare i boken.”. En tredje lärare säger:  

Ja, utan problemlösningen så får eleverna inte alls lika god koll på hur deras kunskaper ska 
användas. De utmanas inte, och kunskaperna blir därmed inte lika djupa. 

Det faktum att diskussioner och argumentationer förekommer vid problemlösning 
ansåg lärarna vara en viktig del för att utmana eleverna att tänka i nya banor. På det 
viset upptäcktes nya strategier och idéer. En lärare menar:  

De utmanas inte om de inte använder problemlösning och kunskaperna blir därmed inte lika 
djupa. 

En annan del i utvecklingen som lärarna ansåg att problemlösningen kunde 
understödja var det flexibla tänkandet. En lärare säger att:  

Det tränar eleverna i en hel mindset, att inte ge upp utan fortsätta söka lösningar. Det ger också 
förmågan att se saker ur fler perspektiv, och att veta när man ska föra fram sin lösning, och en 
träning i att se hur andra tänker och att deras lösningar kanske är bättre vissa gånger. Det ger 
eleverna en ödmjukhet kring sitt kunnande. 

I resultatet för tema d) Problemlösning som främjande för läsförståelse ansåg lärarna 
att problemlösning var ämnesöverskridande till främst svenskämnet. Här framträdde 
ett område som lärarna tyckte var viktigt, nämligen läsförståelse. Exempelvis: 

Det är viktigt när det handlar om att kunna läsa en instruktion och kunna följa den. Förstå vad 
det var du just läste. Det hjälper till eller knyter an till förmågor som ska utvecklas i 
svenskundervisningen.  

Ett annat exempel: ”Läsförståelse. Vi säger läs först, fråga sen. Det tränar upp 
läsförståelsen.”. Ytterligare en lärare anser:  
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Du lär dig att hitta signalord till exempel, vilket är till nytta i alla ämnen. Du får språkförståelse 
och lär dig läsa för förståelse. 

I resultatet för tema e) Problemlösning som brobyggare för elever i olika 
utvecklingsfas såg flera lärare en potential i att använda problemlösning som en 
brobyggare. Tre av lärarna svarade följande: 

Ja. Vi brukar ha ”faddermatte” en gång i månaden då femmorna har matematik ihop med sina 
fadderbarn i tvåan. Fokus brukar då ligga på praktisk matematik och kluringar. De har olika 
kunskapsnivåer, men brukar få ut massor av de här tillfällena och komma otroligt peppade 
därifrån. 

Så länge alla har en ganska god språk- och kognitiv förmåga. Att diskutera begrepp med någon 
som inte har det svenska språket helt och hållet kan vara otroligt svårt. Elever med annat 
modersmål än svenska har ofta inte vardagsspråket på svenska och kan till exempel ha jättesvårt 
med volymbegrepp som decilitermått, eftersom man inte pratar om decilitermått hemma. 

 och slutligen  

Det finns jättestora vinster med att variera grupper och låta eleverna arbeta både med dem som 
är lika skickliga som de själva, och med dem som är på en mycket annan nivå. Att få förklara kan 
visa på var kunskaperna fattas, eller befästa dem. Och en elev kommer aldrig förklara precis som 
jag gör, kanske är det en annans förklaring som gör att en elev som inte gjort det tidigare 
plötsligt förstår. 

Dessa uttalanden visar på hur problemlösning i matematikundervisningen kan hjälpa 
elever med olika utgångspunkter att ändå hitta en gemenskap i matematiken. 

5.3 Möjligheter med problemlösning i 
matematikundervisningen 

Gällande möjligheter med problemlösning i matematikundervisningen syntes två 
tydliga huvudspår från de intervjuade lärarna, att problemlösning ansågs a) roligt och 
b) utvecklande.  

Det första temat var att problemlösning är något som anses a) roligt av eleverna, 
vilket var något som av flera lärare lyftes fram som en fördel. En av lärarna påpekade 
att det verkar gå lättare för eleverna att lära när de har roligt samtidigt. ”Ja, en fördel 
är att eleverna tycker att det är roligt och har man roligt så går lärandet lättare.” En 
annan tyckte att ”Det blir ju jättemycket roligare!”. 

Det andra huvudspåret fokuserade på b) utvecklandet av förmågor. Några exempel: 
”De flesta matematiska strategier och idéer kan förvärvas genom problemlösning i 
matematikundervisningen.” En annan lärare menade att ”Så många förmågor som 
krävs – det är så mycket mer utvecklande än att bara nöta mattebok!”. En tredje 
konstaterade att:  

 Jag ser stor påverkan på elevernas självförtroende. Jag upplever att de blir mycket mer 
självklara i sitt hanterande av matematiken efter en period med mycket problemlösning, och det 
smittar av sig både på resultat och klassrumsklimat. 



 

16 

 

5.4 Hinder för problemlösning i matematikundervisningen 

Hinder för problemlösning i matematikundervisningen finns, menar lärarna vi 
intervjuat. Här utkristalliserade sig tre kategorier, a) tid, b) språk och c) lärarens 
kunskap.  

Det största av hindren som lärarna kunde se för att undervisa i problemlösning var a) 
tid. ”Som med allt annat så är det tiden som sätter käppar i hjulet,” tyckte en lärare. 
Tid var något som nämndes av alla tillfrågade lärare, och man lade fokus på att 
problemlösningen tar både planeringstid och lektionstid i anspråk. ”Man blir 
överlycklig när man hittar problemlösningsuppgifter som någon annan gjort!” 
menade en lärare. Det lyftes också fler retoriska frågor om varför det inte finns mer 
färdigt material att använda, ”När det finns så mycket andra matteböcker” som en 
lärare uttryckte det.  

Tema b) handlade om elevernas språk. Diskussioner i matematik är en faktor som 
kan vara problematisk för elever med annat modersmål än svenska, beroende på hur 
långt eleverna kommit i sin språkutveckling menade flera lärare. ”Finns det elever 
med samma modersmål i klassen kan de diskutera tillsammans,” var det en av 
lärarna som lyfte som en lösning för detta problem. En annan hade haft möjlighet att 
använda sig av en tolk, och tyckte att detta gav bra resultat. Här lyftes svårigheterna 
med exempelvis vardagsbegrepp som decilitermått för elever som inte pratar svenska 
hemma. 

Det tredje temat som utkristalliserades var c) lärarens egen kunskap. Detta togs av 
fler lärare upp som en viktig faktor som kan vara ett hinder. ”Det är lättare att hålla 
sig till matteboken om man är lite obekväm med eller osäker på ämnet.” Lärarna 
ansåg dock att de hade tillräckliga kunskaper för att kunna använda sig av 
problemlösning i matematikundervisningen. För att kunna göra undervisningen 
ännu bättre önskade alla lärare mer fortbildning kring problemlösning i 
matematikundervisningen.  En lärare menade att:  

Matematiklyftet var jättebra, men när det var avslutat kom ett annat projekt i dess ställe och 
tiden för att diskutera matte fanns inte på samma sätt längre. 

6 Slutsats 

Under denna rubrik ger vi en sammanfattande bild av resultaten med stöd av det 
teoretiska ramverket och kopplar därför lärarnas svar till perspektivet 
matematikundervisning för, via eller om problemlösning. Kopplingen görs för 
respektive forskningsfråga. 

6.1 Definition av problemlösning i matematik 

När resultatet av lärarnas definition av problemlösning i matematikundervisningen 
analyseras går det att tolka lärarnas svar till alla tre perspektiven.  

De flesta lärare förknippade problemlösningsuppgifter med textuppgifter. Det är 
synsätt a) som beskrivs under resultat. Det kunde vara uppgifter som togs ur 
läroboken. Om en uppgift tas ur läroboken och i samband med ett matematiskt 
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område som är aktuellt för tillfället är vissa strategier redan givna. Då blir fokuset 
matematikundervisning för problemlösning.  

En av tumreglerna som Taflin (2007) nämner i samband med 
matematikundervisning om problemlösning är att läsa uppgiften noga vilket kan vara 
aktuellt vid textbaserade uppgifter.  

Vid de tillfällen lärarna valde ut uppgifter för att introducera ett nytt matematiskt 
område och hade problem som kunde fungera som flerstegsraketer är fokuset 
matematikundervisning via problemlösning. Lärarna anser att problemlösning är när 
elever samarbetar och diskuterar kring olika uppgifter. Till stor del sker då 
matematikundervisningen via problemlösning. Eleverna upptäcker matematiska 
tekniker när de diskuterar sig fram till lösningen på det matematiska problemet. 
Synsätt b som innebär samarbete har därför en koppling till matematikundervisning 
via problemlösning. 

6.2 Problemlösningens roll i matematikundervisningen  

Den roll som lärarna ansåg att problemlösningen hade i matematikundervisningen 
var främst att lärandet skedde via problemlösningen. Detta främst på grund utav att 
eleverna då förväntas förvärva kunskaper genom att samarbeta, diskutera och bli 
utmanade i matematik. Elever i olika utvecklingsfaser lär av varandra via 
problemlösning i form av diskussioner och samarbete. 

När eleven noggrant ska läsa och begrunda en uppgift är det ett av de verktyg som 
används vid matematikundervisning om problemlösning. Ett tema som framträdde i 
den roll som problemlösning har i matematikundervisningen var läsförståelse. 
Läsförståelse har en direkt koppling till matematikundervisning om problemlösning. 
Kunskapen förvärvas dock via problemlösning i matematikundervisningen. 

6.3 Möjligheter med problemlösning i 
matematikundervisningen  

En möjlighet som lärarna såg var att problemlösning är något som eleverna tycker är 
roligt. Här är matematik via problemlösning det perspektiv som ligger närmast till 
hands. Eleverna tillåts gå på upptäcktsfärd med matematikens hjälp och använda det 
de lärt sig. Eleverna upptäcker att siffror och tal representerar något som eleverna 
faktiskt kan ha nytta av i sitt eget liv.  

Fördelen att problemlösning utvecklar elevernas matematiska förmågor har en tydlig 
koppling till perspektivet matematik via problemlösning. Lärarna talar om att det går 
att låta eleverna upptäcka matematiska strategier och idéer genom problemlösning. 
Man gör distinktionen att problemlösningen kräver och utvecklar fler förmågor än 
matematikboksnötande av rutinuppgifter.   

6.4 Hinder för problemlösning i matematikundervisningen 

Att tiden är en bristvara är något som alla lärare tar upp som ett hinder för 
problemlösning. Tolkningen är att viljan finns att undervisa via problemlösning, men 
i och med den tidsbrist som många lärare upplever så finns inte tiden att låta 
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eleverna ta den mer tidskrävande vägen till fördjupade kunskaper. Istället hamnar 
fokuset på att undervisa om problemlösning och till viss del för istället för via, med 
förhoppningen att när eleverna väl stöter på problem och har tid att lösa dem, så ska 
de i alla fall ha en viss insikt i hur de ska gå till väga när de angriper problemet. 

Att språkförbistring förekommer är ett annat hinder enligt lärarna i vår studie. Den 
allmänna uppfattningen här verkar vara att för att kunna undervisa via 
problemlösning så måste man först undervisa för problemlösning. Elever med ett 
annat modersmål än svenska ska få samma möjligheter att ta del av undervisningen 
som sina klasskamrater. Eleverna behöver då få utveckla samma begreppsförståelse 
och språkliga förutsättningar kring matematiken som majoriteten av eleverna med 
svenska som modersmål redan har med sig.  

Det lyftes också som ett potentiellt hinder att lärare kanske inte har tillräcklig 
ämneskunskap. Det som framkommer i denna studie är att lärarna som tillfrågats vill 
och behöver undervisas ytterligare för och om problemlösning. Lärarnas egen 
undervisning skulle då kunna utvecklas till matematikundervisning via 
problemlösning.  

7 Diskussion 

Nedan förs en diskussion kring det resultat som framkommit i den här studien. Här 
diskuteras lärarnas syn på problemlösning i matematikundervisningen när det gäller 
definitionen av problemlösning, vilken roll den har i undervisningen och vilka 
möjligheter och hinder som lärarna anser finns kring användandet av 
problemlösning. Under rubriken ryms också en kort diskussion kring metoden.  

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet som visar att lärare främst definierar problemlösning i 
matematikundervisningen som textuppgifter och samarbete i form av diskussioner 
stämmer väl överens med vad Skolverket (2014) menar. En uppgift som innehåller 
problemlösning är för lärarna en textuppgift där det tillsammans med andra ska gå 
att diskutera fram olika matematiska strategier och idéer för att lösa uppgiften. Enligt 
de studier som finns är det egentligen bara en liten del av problemlösning. Tanken är 
att problemlösning i matematikundervisningen skulle gå att utveckla mer om lärarna 
fick de verktyg de behöver i form av till exempel kunskap och material. Med tanke på 
det teoretiska ramverk som presenterats tidigare verkar problemlösningen i 
undervisningen ibland sakna struktur. Det skulle kunna bero på de hinder som 
lärarna uppger finns för att kunna använda problemlösning. 

När det sedan handlar om problemlösningens roll i matematikundervisningen 
varierar synen desto mer. Även om lärarna har en klar definition om vad 
problemlösning i matematikundervisningen är finns det olika åsikter om hur en 
textuppgift ska vara utformad och hur lösningsförslag och diskussioner ska hanteras. 
Lärarnas definition av problemlösning är starkt kopplad till vilken roll som lärarna 
anser att problemlösning har i matematikundervisningen. Det innebär att även om 
lärarna på en rak fråga som handlar om hur de definierar ett matematiskt problem 
svarar lika, visar mer djupgående frågor kopplade till problemlösningens roll i 
undervisningen att synen i själva verket varierar. Till exempel: Undervisning där 
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eleverna tillsammans diskuterar och samarbetar kring problemlösning var lärarna 
överens om att det var en framgångsrik metod. Dock framkom inga riktiga strategier 
för hur diskussionerna gick till. Det som planerades var först och främst att 
uppgifterna skulle vara omfattande textuppgifter, ibland i flera steg. Lärarnas egen 
roll i diskussionen verkade något oklar och varierande. Genomgångar framme på 
tavlan av både lärare och elever förekom, men verkade vara mer slumpmässigt 
styrda. Smith & Stein (2014) påpekar hur viktigt det är att ha ett tydligt syfte och att 
låta eleverna redogöra för sina lösningsförslag i en ordning som belyser ett samband. 
Matematiska problem uppfattas inte alltid likadant av alla, och det kan därför vara av 
värde för lösningsprocessen att under matematiska diskussioner ställa frågan hur 
problemet har uppfattats. För att som lärare kunna visa hur problemlösning går till är 
det också viktigt att läraren öppet visar när den stöter på oklarheter och inte 
omedelbart har svar på alla frågeställningar, en uppfattning som stöds av Grevholm 
(2014). Det kan betyda att det finns en hel del utvecklingsmöjligheter när det handlar 
om hur diskussioner planeras och utförs i klassrummet med tanke på det resultat 
som framkommit i den här studien. 

Tydligt var att problemlösning i matematikundervisningen var något som av lärarna 
ansågs vara den absolut bästa metoden och möjligheten för att utveckla de 
matematiska förmågorna och utmana den matematiska utvecklingen. Lärarna ansåg 
att räkning i matematikboken hade en betydligt mer underordnad roll i det 
sammanhanget. En viktig kontrast är att undersökningar som gjorts visar att 
problemlösning i matematikundervisningen är kraftigt åsidosatt. Pettersson (2011) 
menar att det är samtal som utforskar de matematiska problemlösningsprocesserna 
som exkluderas ur undervisningen. Detta är något som också styrks av en rapport 
från Nationellt centrum för matematikutbildning (2009) där det framgår att 50–100 
procent av lektionstiden går åt till arbete med lärobokens uppgifter. Det kunde där 
finnas möjlighet att använda mer av lektionstiden till problemlösning i 
matematikundervisningen, om fokus flyttades från antalet uppgifter som räknas till 
att eleverna utvecklar sina matematiska förmågor. Ytterligare en möjlighet, att 
använda problemlösning som brobyggare, är något som flera lärare hade upptäckt 
fungerade. Vardagsproblem kunde införlivas i matematiken, och elever på olika 
utvecklingsnivåer kunde hjälpa varandra att tolka uppgifter och tillämpa olika 
strategier på problemet. Transferering av kunskap från ett område till ett annat är en 
viktig del enligt Taflin (2007), för att kunna tillämpa och använda den förvärvade 
kunskapen. Tänkvärt är då att om elever bara sitter och räknar i läroboken så går de 
miste om en möjlighet att tillämpa sin kunskap och därmed överföra sina kunskaper 
till andra områden.  

Lärarna i vår studie hade ytligt sett inte mycket att säga gällande fördelarna med 
problemlösning i matematiken. Det var två huvudteman som togs upp, dels att 
eleverna tycker att det är roligt, dels att det utvecklar fler förmågor än 
färdighetstränande kompetensaktiviteter i matematikboken. Detta känns kanske en 
aning tunt vid första anblicken, men vid närmre granskning ser vi att forskningen 
säger att problemlösning är ett effektivt sätt att lära matematik både för elever med 
särskilda förmågor (Pettersson, 2011) och med svårigheter i matematik (Ridlon, 
2009). Det tas upp både som förmåga och centralt innehåll i Lgr 11 (Skolverket, 
2017). Lärarna i vår studie säger att det är mer utvecklande än läroboksräknande. 
Dessutom tycker eleverna att det är roligt, och lärarna menar att det gör det lättare 
att lära. Lärarna har helt enkelt sammanfattat problemlösningens många fördelar på 
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ett väldigt effektivt sätt. Problemlösning främjande för läsförståelse blir en naturlig 
möjlighet när problemen innehåller mycket text. Förmågan att läsa och förstå en text 
eller instruktion är minst lika viktig som att lösa själva problemet. Taflin (2007) 
menar att problemlösning praktiseras inte bara inom matematiken. Det betyder att 
problemlösning inom matematikundervisningen även övar förmågan att lösa 
problem inom andra områden. En av lärarna talade i sin intervju om att träningen i 
att söka efter signalord i problemlösningsuppgifter förberedde eleverna för svårare 
texter i andra ämnen. Arbete med problemlösning i matematiken kanske skulle 
kunna göra det lättare att arbeta ämnesöverskridande? Problemlösning som 
arbetssätt överlag skulle kanske kunna ta bort tidsaspekten som ett hinder? 

Tiden som hinder togs upp av alla lärare som intervjuades. Ridlon (2009) slår också 
fast att det tar tid att bygga upp en bra bank av problemlösningsuppgifter. Lärarna 
önskade sig mer färdigt material, fler problemlösningsfokuserade läromedel, men 
ingen nämnde ens möjligheten att själv skapa egna uppgifter. Det är något som 
väcker nyfikenhet. Är det uteslutet på grund av tidsbrist, eller anser sig lärarna inte 
kunniga nog själva? Kunnandet hos läraren lyftes också som ett hinder för 
problemlösning i undervisningen eftersom en del lärare ansåg att de skulle behöva 
mer kunskaper för att ha mer problemlösning i matematikundervisningen. Lärarna 
menade att det är lättare att undervisa direkt ur boken om osäkerhet råder. Ridlons 
(2009) forskning kan anses stärka den teorin i och med konstaterandet att det är 
lättare att införliva modellen PCL i sin undervisning om man har erfarenhet av 
problemlösning sedan tidigare.  

Med de sju kriterier som definierar rika problem i åtanke går det att spekulera i 
varför problemlösning många gånger åsidosätts till förmån för det automatiserade 
räknandet i läroboken. Ett hinder kan vara att det upplevs som lättare att använda 
läroböckernas introduktion till nya områden och idéer inom matematiken. Ytterligare 
ett hinder kan vara att det krävs mer tid och arbete för att hitta en uppgift som alla 
förstår men ändå upplever som en utmaning. Tid som lärare upplever inte alltid finns 
blir också ett hinder. Vidare tar det också en del tid i anspråk att sätta sig in i olika 
resonemang och matematiska idéer vilket också skulle kunna vara ett hinder. Läraren 
kan behöva prioritera bort vissa uppgifter i läroboken till förmån för problemlösning. 
Det krävs också goda ämneskunskaper för att kunna leda givande matematiska 
diskussioner och där kanske det ibland kan finnas vissa begränsningar med tanke på 
den stora lärarbrist som råder i landet. Faktumet att inte alla som arbetar som lärare 
har en adekvat utbildning kan bli ett hinder för att kunna arbeta framgångsrikt med 
problemlösning i undervisningen.  

Problemlösningen som metod skulle också kunna vara ett hinder för elever som har 
svenska som andraspråk, menar lärarna. De är dock snabba att beskriva hur de i sitt 
dagliga arbete försöker överbrygga dessa svårigheter, genom tolkar och studiehjälp 
eller genom att låta eleverna diskutera med andra elever som har samma modersmål. 
Här verkar lärarnas egen motivation att arbeta runt hindren vara allra störst, vilket 
tyder på ett stort elevfokus och en vilja att ge alla elever möjligheten att lära via 
problemlösning. Vad gäller hinder för problemlösningen så lyfts i forskning att det 
inte alltid är hjälpsamt att exempelvis kontextualisera uppgifter, det vill säga att 
använda problem som har nära anknytning till vardag och relevanta sammanhang 
(Dahl, 2014). Beroende på vilken bakgrund en elev har så kan vardag och relevanta 
sammanhang variera mellan olika elever. Detta är något som ingen av lärarna i vår 
studie lyfte som ett hinder. Istället var lärarna överens om att problemlösning, 
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eventuellt med vissa modifieringar, passar för alla elever. En fråga som kan ställas är 
huruvida eleverna som inte tjänar på att få de matematiska uppgifterna i ett 
sammanhang är så få att lärarna i vår studie inte träffat på dem, eller om 
problemlösningen som universalmetod är en uppfattning som finns generellt och gör 
att man missar de elever det inte fungerar för? Ytterligare ett alternativ är att den 
faktiska undervisningen via problemlösning är så sällsynt förekommande att det 
därför inte syns att vissa elever får problem av problemlösningen. 

Det viktigaste med problemlösning i matematikundervisningen är tillsynes att 

eleverna lär sig tänka på ett flexibelt sätt, något de intervjuade lärarna verkar hålla 

med om till fullo. Rika problem kan ge eleverna en stor låda med verktyg som kan tas 

fram och användas vid det tillfälle det passar bäst för. Viktigt är att försöka anpassa 

problemen för att de verkligen ska bli av rik karaktär för eleven. Kanske behöver de 

anpassas än mer med hänsyn till bakgrund och inte bara vilken matematisk 

utvecklingsnivå eleven befinner sig på. Uppgifter som är förankrade i verkligheten 

verkar i de flesta fall vara det som gynnar den matematiska utvecklingen mest, och då 

handlar det om den verklighet som är aktuell för eleven. Studier visar att de flesta 

elever misslyckas med att förankra de givna talen som oftast förekommer i 

läromedlen i verkligheten, enligt Ho & Hedberg (2005). Det visar på att det är viktigt 

att ta reda på vad som är elevers vardag och verklighet. Det verkar vara som Boaler 

(2011) menar, att löjliga påhittade sammanhang i både böcker och andra läromaterial 

kunde tas bort, och på det viset skulle flexibla tänkare som förstår omvärlden 

utvecklas. Skulle det ta mer tid i anspråk att lära elever hantera matematik och inte 

bara räkna den? Det går att se början på något som är viktigt för problemlösning i 

matematikundervisningen. Problemlösningen innehåller så mycket mer än vad 

lärarna har uppfattat och praktiserar. Om lärarna skulle få ett bredare perspektiv och 

synsätt vad gäller problemlösningen i matematik skulle troligtvis fler 

undervisningsmöjligheter framträda. Silver & Smith (2002) framhåller att för att 

kunna tala om lösningsstrategier med elever så är det skynda långsamt som gäller. 

Det benämns mer som en förhandlingsprocess mellan lärare och elever. Det betyder 

också att tiden behöver planeras på ett annat sätt då flera lärare ser tiden som ett 

hinder i undervisningen. 

7.2 Metoddiskussion 

Resultatet i denna studie kan anses färgat av de frågor vi ställt i intervjuerna. Vissa av 
underfrågorna är mer specifika än andra. Det gäller till exempel den underfråga som 
kopplas till lärarens syn på problemlösningens roll i undervisningen, och rör 
problemlösningen som en brobyggare. Frågan tar sin utgångspunkt i ett av de sju 
kriterierna för rika problem (Taflin, 2007). Frågan finns med eftersom den väckte en 
nyfikenhet hos oss huruvida denna potential hos problemlösningen som 
undervisningsmetod ses allmänt. Vi kan i efterhand inte veta om lärarna skulle 
använt ordet brobyggare, eller om de hade pratat om elevernas samarbete och 
samlärande i mer allmänna ordalag. 
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7.3 Avslutande ord 

Denna studie har visat att lärares syn på problemlösning i matematikundervisningen 
i stora drag överensstämmer. Lärarna definierar problemlösning i 
matematikundervisningen som textuppgifter och samarbetsövningar i form av 
diskussioner. Avvikelser finns i hur lärarna ser på rollen som problemlösningen kan 
ha, samt vilka möjligheter och hinder som förekommer. Till exempel anger lärarna 
tid som ett hinder. Några lärare anser att det är planeringstid som inte räcker till och 
en del att det är undervisningstiden som inte räcker till. En möjlig påverkan på 
praktiken kan vara att till exempel problemlösning inte ger den utveckling av de 
matematiska förmågor som hade kunnat vara möjlig. Vidare blir resultatet att 
problemlösning i matematikundervisningen fortsättningsvis åsidosätts till förmån för 
räknande i läroböcker den största delen av undervisningstiden. Studien väcker också 
många ytterligare frågor för fortsatta studier. Ett exempel kan kopplas till att vår 
studie visar att läsförståelse verkar vara något som lärarna anser kan och bör 
utvecklas med problemlösning i matematikundervisningen, men hur ser de på detta i 
förhållande till elever med annat modersmål än svenska? En närmare undersökning 
hur problemlösning i matematikundervisningen fungerar för elever med ett annat 
modersmål än svenska skulle vara av intresse, samt lärarnas syn på det.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till självständigt arbete 

Hur definierar lärarna problemlösning i matematik? 

• Vad är problemlösning i matematiken för dig? 

• Använder du rika problem i problemlösning i matematikundervisning? 

• Vad är en uppgift förankrad i verkligheten för dig? 

 

Vilken roll anser lärarna att problemlösning har i 
matematikundervisningen? 

• Hur använder du problemlösning i undervisningen?  

o Är problemlösning i matematikundervisningen viktig för utveckling av de 
matematiska förmågorna?                                                                                           

o Kan problemlösning vara viktigt för något annat än utveckling av de 
matematiska förmågorna? 

o Kan problemlösning i undervisningen fungera som en brobyggare mellan 
elever när deras kunskaper och utveckling är i olika fas? 

o Skulle du vilja använda mer problemlösning i undervisningen? 

o Skulle du vilja veta mer om hur du ska undervisa i problemlösning? 

 

Vilka möjligheter/hinder ser lärarna med problemlösning i 
matematikundervisningen? 

• Ser du några fördelar med att undervisa genom problemlösning?  

o Vilka är fördelarna och i så fall varför?                                                                           

o Är det någon fördel som väger tyngre än någon annan? 

 

• Ser du några hinder för att undervisa genom problemlösning? 

o Fungerar problemlösning för alla eller är det direkt olämpligt för vissa elever?  

o Är problemlösning en möjlighet eller hinder när det gäller elever med annat 
modersmål än svenska? 

 


