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Problem är till för att lösas 

En kvalitativ intervjustudie som undersöker hur grundskolelärares 

uppfattning om problemlösning i de yngre åldrarnas matematikundervisning 

stämmer överens med hur forskning och styrdokument ser på problemlösning. 

Problems are meant to be solved  

A qualitative interview study that examines how teachers’ perception of 

problem solving in the younger ages mathematical education are consistent 

with that of which is concluded in both research and the curriculum. 

Årtal: 2019 Antal sidor: 33 

_______________________________________________________

Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärares uppfattning om 

problemlösning stämmer överens med hur forskning och styrdokument och ser 

på problemlösning. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ 

forskningsmetod. Genom lärar-observationer och semistrukturerade intervjuer 

studerade lärares syn på problemlösning och hur de arbetar med problemlösning. 

Efter genomförandet analyserades lärarnas syn på problemlösning, lärares 

uppfattningar om syftet, hur de arbetade samt lärarnas roll i arbetet med 

problemlösning.  Resultatet visar att grundskolelärarna arbetar med 

problemlösning men att det kan finnas en osäkerhet kring begreppets innebörd 

och betydelse. Slutsatsen blev att grundskolelärarna till viss del arbetar med vad 

forskning anser är problemlösning. 

_____________________________________________________ 
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Abstract 

The aim of the study is to examine how teachers’ perception of problem solving 

are consistent with that of which is concluded in both research and the 

curriculum. The investigation was conducted with a qualitative method. Through 

teacher observations and semi-structured interviews, we studied teachers' views 

on problem solving and how they work with problem solving. After the 

implementation an analysis was made containing teachers' views on problem 

solving, their perceptions about the aim, how they work and their place in the 

work on problem solving. The result shows that primary school teachers work 

with problem solving, but that there may be uncertainty about the meaning and 

significance of the concept. The conclusion, based on the results, shows that 

elementary school teachers work to some extent of what science considers 

problem solving. However, the result also shows that the lack of basic knowledge 

in the matter has lead to a deficient education in solving problem. 

Keywords: Problem solving, students, elementary school, teaching strategies 

and Education. 
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1 Inledning 

Kunskaperna i matematik har sjunkit under de senaste 15 åren (Skolverket, 2012). Vid 

nationella proven i åk 3 år 2017 nådde 13 % av 116 123 deltagande elever inte kraven 

för godkänt (Skolverket, SiRiS, 2017). Andra mätningar visar att intresset för ämnet 

matematik har sjunkit och att antalet sökande till matematiska inriktningar på svenska 

högskolor och universitet minskat. Dagens arbetsmarknad efterfrågar personal som 

har god problemlösningsförmåga. Av den anledningen är det viktigt att skolan utbildar 

elever för att de ska utveckla problemlösningsförmåga (Skolverket, 2014).  

Sidenvall (2015) skriver att den svenska skolans fokus ligger på procedurinlärning och 

utantillinlärning, snarare än att utveckla elevers problemlösningsförmåga. 

Konsekvensen kan bli att elever endast utvecklar ytliga matematiska kunskaper istället 

för att på ett varierande och kreativt sätt utveckla problemlösningsförmåga (Klisinska 

& Jablonka, 2014).. Enligt Skolverket (2018) ska undervisningen i matematik innehålla 

problemlösning redan i de yngre åldrarna för att ge eleverna möjlighet att utveckla 

problemlösningsförmåga. Detta innebär att grundskolelärare måste vara medvetna om 

vad som menas med problemlösning, dess syfte och hur arbetet med 

problemlösningarna ska genomföras (Holgersson, 2014; Taflin, 2007; Skolverket, 

2018).  

Taflin (2007) menar att problemlösning är en matematisk uppgift som eleverna 

tidigare inte stött på. Författaren definierar problemlösning på följande sätt; ”En 

”uppgift” är ett problem först när det krävs att problemlösare måste göra särskild 

ansträngning för att finna lösningen” (Taflin, 2007, s.11). Holgersson (2014) beskriver 

problemlösning som öppna problem vilket innebär en uppgift med flera alternativa 

lösningsstrategier och svar. Skolverket (2018) definierar problemlösning som ett 

problem utan ett givet svar. Det går att utifrån tidigare nämnda definitioner att utläsa 

en röd tråd för vad som kan anses som en problemlösning. De beskrivningar som 

återkommer är att ett problem ska vara något eleverna inte tidigare stött på och göra 

det möjligt för eleverna att använda olika metoder för att lösa det. Därför ställer vi oss 

frågan, om grundskolelärare i arbetet med problemlösning, verkligen arbetar med vad 

som anses vara en problemlösningsuppgift? Genom denna studie vill vi därför 

undersöka hur grundskolelärares uppfattning om problemlösning stämmer överens 

med hur styrdokument och forskning ser på problemlösning. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärares uppfattning om 

problemlösning stämmer överens med hur styrdokument och forskning ser på 

problemlösning. Syftet kommer att besvaras genom att svara på följande 

forskningsfrågor:  

1. Hur beskriver grundskolelärare sitt arbete med problemlösning? 

2. Vad anser grundskolelärare är problemlösning? 

2 Bakgrund  

I detta avsnitt redogörs den tidigare forskning som anses mest relevant för att förstå 

studiens innehåll. Inledningsvis beskrivs aktuella begrepp under rubriken definitioner 

som följs av kopplingar till läroplanen. Vidare presenteras vad tidigare forskning 

skriver om det valda ämnet. Huvudsakligen kommer bakgrunden och den tidigare 

forskningen ha kopplingar till området problemlösning och grundskolelärares arbete 

med begreppet. 

2.1 Definitioner 

Standarduppgift: En uppgift som elever tidigare har mött och som de kan lösa med 

enkla matematiska metoder. 

Matematiskt problem: En uppgift som eleverna inte tidigare mött men som går att 

lösas med enkla matematiska metoder. 

Problemlösning: En matematikuppgift utan ett givet svar som eleverna inte tidigare 

mött och som kräver att de behöver finna en eller flera tillvägagångssätt för att lösa 

problemet.  

2.2 Problemlösning i läroplanen 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2018) står 

matematikens kursplan och kunskapskrav. I den inledande delen står det att:  
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Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande 

aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala 

utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade 

beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser.   

(Skolverket, 2017, s.56) 

Vidare beskrivs matematikens centrala innehåll uppdelat i sex olika 

kunskapsområden, nämligen: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, 

sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning. Det som 

elever i årskurs tre ska lära sig genom arbetet med problemlösning är; ”Strategier för 

matematisk problemlösning i enkla situationer och matematisk formulering av 

frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer” (Skolverket, 2017, s.58). Dessa 

kunskapskrav grundas i det som står skrivet i syftet om problemlösningens relevans 

och användningsområde, nämligen att; ”Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och 

värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat” (Skolverket, 2017, s.56). 

2.3 Problemlösningens utveckling i skolan 

Lärorik (2015) skriver att barn ständigt använder sig av problemlösning i leken när de 

är små. Barn hittar med hjälp av fantasin olika metoder, hjälpmedel och lösningar på 

problem som de möter. Han menar att barn redan vid 5 års ålder har börjat utveckla 

sin problemlösningsförmåga. När barnen växer upp och börjar skolan får eleverna på 

ett traditionellt sätt först lära sig innehållet i matematik som exempelvis addition. 

Kunskaperna som eleverna lär sig får de sedan applicera i olika problem som ska lösas. 

Lärorik menar att om grundskolelärare istället börjar med att introducera problem för 

att senare arbeta med de matematiska metoderna och redskapen så upplevs innehållet 

och undervisningen mer relevant samt meningsfull för eleverna (Lärorik, 2015).  

Sidenvall (2015) skriver att dagens svenska skola i större utsträckning har fokuserat på 

procedurinlärning och utantillinlärning än att utveckla det individuella tänkandet som 

problemlösningsforumet behandlar. Konsekvensen kan enligt Klisinska och Jablonka 

(2014) bli att elever endast utvecklar matematiska kunskaper i stunden och inte 

använder sina matematiska kunskaper på ett varierande och kreativt sätt. 
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Lester och Cai (2010) beskriver dagens traditionella läromedelsundervisning där 

läromedlet är centralt i undervisningen. Detta betonar författarna kan begränsa 

arbetet med problemlösning. Begränsningarna kan handla om, att uppgifterna i 

läromedlet inte är tillräckligt utmanande eller anpassade till eleverna (Lester & Cai, 

2010). Karlsson och Kilborn (2015) instämmer med Lester och Cai (2010) och menar 

att läromedel i matematik ytterst sällan bidrar till att utveckla elevers 

problemlösningsförmåga. Det som är av största relevans för att eleverna ska kunna 

utvecklas till goda problemlösare är att eleverna har möjligheten att utveckla sin 

kreativitet, sitt logiska tänkande samt kan tillämpa sina matematiska kunskaper i ett 

välbekant sammanhang (Karlsson & Kilborn, 2015). Av den anledningen måste 

eleverna få möjlighet att möta olika typer av problemlösningsuppgifter för att kunna 

tillgodose och utveckla alla sina förmågor som krävs för att bli goda problemlösare 

(Holgersson, 2014).  

2.4 Vikten av problemlösning 

Problemlösning har en viktig roll i elevernas matematiska utveckling då 

problemlösningsuppgifterna intellektuellt utmanar elevers begreppsförmåga, 

resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga samt ökar elevernas intresse och 

nyfikenhet för matematik (Lester & Cai, 2010).  Klisinska och Jablonka (2014) 

instämmer med Lester och Cai (2010) och menar att eleverna genom att arbeta med 

problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen utvecklar: 

 ett intresse för matematik 

 sin kreativitet och förmåga att använda matematik i olika situationer 

 en insikt om att de kan använda förmågan även i vardagen 

 sin tilltro till det egna tänkandet 

 sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang och att kommunicera 

matematik.  

 sin förmåga att förklara och argumentera för sitt tänkande (s.3) 

Eleverna lär sig även, med hjälp av problemlösning, att formulera och lösa varierade 

typer av problem i matematiken. De utvecklar kännedom om olika strategier som kan 

värdera valet av metoder utifrån karaktären av problemet. Eleverna får i avslutningen 

av arbetet med problemlösning även möjligheten att kunna reflektera och samtala 

kring resultaten (Klisinska & Jablonka, 2014).. Genom att arbeta med problemlösning 



 

  

5 

kan grundskoleläraren lättare synliggör elevernas olika sätt att tänka. Detta kan vidare 

vara viktigt för grundskolelärarens undervisning då hen utifrån elevernas olika sätt att 

tänka kan skapa meningsfulla undervisningstillfällen där eleverna är delaktiga 

(Lärorik, 2015). 

2.5 Problemlösningens olika syften 

Skolverket (2018) skriver att syftet med problemlösning är att eleverna ska få utveckla 

sin problemlösningsförmåga genom att resonera och lösa problem. Johansson och 

Palmér (2017) menar att det finns olika syften med problemlösning i matematiken. 

Författarna beskriver att problemlösningsuppgifternas olika syften inverkar på 

grundskolelärares förhållningssätt till problemlösning och hur grundskolelärare 

utformar sin undervisning. Enligt Johansson och Palmér (2017) finns det fyra olika 

syften med problemlösning. Det första syftet är att problemlösning verkar som ett mål, 

vilket betyder att eleverna använder sina förkunskaper som en utgångspunkt för olika 

tillvägagångssätt vid arbetet med problemlösningar. Andra syftet involverar 

problemlösning som ett verktyg, problemlösning uppfattas här som en metod för att 

eleverna ska kunna inhämta och utveckla kunskap från en situation. Syfte nummer tre 

innebär att problemlösning ses som ett medel, det vill säga att eleverna utvecklar 

kunskaper genom problemlösning för att nå och utveckla andra matematiska 

förmågor. Det fjärde syftet utgår ifrån att undervisningen fokuserar på problemlösning 

där behandlas problemlösning som en process och är huvudfokusen i undervisningen. 

(Johansson och Palmér, 2017) 

2.6 Vad är en problemlösningsuppgift? 

Enligt Skolverket (2011) är problemlösning att lösa en uppgift där lösningsmetoden 

inte är känd. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) anser att en elev inte endast ska ha 

kunskaper om hur ett problem ska lösas utan problemlösningen ska även upplevas som 

ansträngande och krävande. Författarna menar att när eleverna inte har möjligheten 

att ha en färdig strategi och lösningsmetod så stimulerar problemlösningsuppgiften 

elevernas individuella tänkande och kreativitet. Samtidigt förhindrar det matematiska 

problemets svårighetsgrad eleverna från att bli passiva i undervisningen. Istället 

utmanas de att tänka kring problemlösningens lösning (Haglund et al., 2005). 

Problemlösningsuppgifter har i uppgift att utveckla viktiga matematiska idéer, till 
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exempel proportionalitet eller uppställning vid beräkningar. 

Problemlösningsuppgifter ska samtidigt vara lätta att förstå och innehålla lätt text och 

bilder som gör att eleverna inte har några frågor i form av textinnehåll (Stein och 

Smith, 1998; Palmér & Van Bommel, 2016). Ahlberg (1992) skriver om hur viktigt det 

är att en problemlösningsuppgift når alla elever oavsett bakgrundskunskap. 

Författaren menar att vissa uppgifter som kan upplevas svåra för en elev kan vara en 

rutinuppgift för en annan. En bra problemlösningsuppgift kan utmana elevers olika 

kunskapsnivåer (Ahlberg, 1992). Problemlösningsuppgifter ska kunna lösas med olika 

typer av strategier. Eleverna ska kunna rita lika väl som att kunna samtala och skriva 

symboler för att kunna lösa problemet (Palmér & Van Bommel, 2016). 

Nedan sammanfattas vad forskare anser utmärker goda problemlösningsuppgifter: 

 Uppgifter som introducerar och utvecklar viktiga matematiska idéer (Stein & 

Smith, 1998). 

 Uppgifter som är lätta att förstå (Palmér & Van Bommel, 2016). 

 Uppgifter alla elever oavsett bakgrundskunskaper har möjligheter att arbeta 

med (Ahlberg, 1992).  

 Uppgifter som upplevs som en utmaning (Skolverket, 2011). 

 Uppgifter som kräver en specifik ansträngning och omfattar tid (Taflin, 2007). 

 Uppgifter som kan lösas på olika sätt med användningen av olika strategier 

(Palmér & Van Bommel, 2016). 

2.6.1 Vardagsrelaterade problem 

Löwing och Kilborn (2002) talar om vikten av att eleverna ska kunna relatera till de 

problem de möter och presenterar därför problemlösningar som har en koppling till 

vardagen. Författarna delar in vardagsrelaterade problem i två områden: 

vardagsproblem av rutinkaraktär och mer komplicerade vardagsproblem. 

Problemlösningsuppgifter som är av rutinkaraktär består oftast av en snabb 

lösningsform men är av relevans för att klara av att leva och befinna sig i samhället. 

Dessa problem kan omfatta exempelvis avläsning av en busstidtabell eller kunna gå 

och handla i en affär. Vardagsproblem med mer komplicerad karaktär är mer 

komplexa. Exempelvis så ska ämnet matematik agera ämnesöverskridande med 

exempelvis svenska, naturkunskap och samhällskunskap. Inom denna inriktning 
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måste många faktorer samspela, exempelvis läskunskaper och läsförståelse. (Löwing 

& Kilborn, 2002) 

Problemlösningsuppgifter som har en koppling till vardagssammanhang anser Palm 

(2008) i större utsträckning möjliggör för elever att få fram svar som är realistiska. 

Uppgifterna kan även öka elevernas användning av aktuella kunskaper som de 

applicerar i vardagliga sammanhang, vilket kan hjälpa eleverna att utveckla 

problemlösningsförmågan. (Palm, 2008) 

2.6.2 Öppna eller slutna problem 

Holgersson (2014) talar om två olika typer av matematiska problem: öppna och slutna 

problem. Slutna problem karaktäriseras av att det har ett givet svar tillskillnad från 

öppna problem som erbjuder eleverna möjligheten att få fram fler olika svar. Både 

öppna och slutna problem möjliggör däremot för flera lösningar. Holgersson 

presenterar ett exempel på ett problem med två olika formuleringar. En sluten 

problemlösningsuppgift: ”En sommar klippte Maria gräsmattan åt sin mormor 5 

gånger och fick 80 kr varje gång. Hur mycket pengar fick hon sammanlagt under 

sommaren?”(Holgersson, 2014,s.1) En omformulerad, öppen problemlösningsuppgift: 

”En sommar klippte Maria gräsmattan åt sin mormor och fick sammanlagt 400 kr. Hur 

många gånger kan hon ha klippt gräsmattan under sommaren och hur mycket fick hon 

varje gång? (Holgersson, 2014 s.1). Det är viktigt att utmana elevernas tankesätt genom 

att erbjuda dom flera lösningar på olika problem. Öppna problem ger eleverna 

möjligheten att arbeta på olika sätt och på olika nivåer beroende på hur de väljer att ta 

sig an och lösa problemet. (Holgersson, 2014) 

2.6.3 Ett problem och ett rikt matematiskt problem 

Hagland et. al. (2005) skiljer mellan matematiska problem och rika matematiska 

problem. Författarna definierar ett matematiskt problem som följande: 

Ett matematiskt problem är en speciell typ av uppgift som; 

1. En person vill eller behöver lösa 

2. Personen i fråga inte har en på förhand given procedur för att lösa  

3. Det krävs en ansträngning av henne eller honom att lösa (s. 27). 

Hagland et.al. (2005) beskriver att det inte räcker att grundskolelärare endast utgå 

ifrån matematiska problem utan menar att det är viktigt att även bjuda in eleverna till 
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en diskussion och en reflektion omkring de matematiska begreppen och metoderna 

som används i problemlösning. Detta för att ytterligare utveckla elevernas begrepps- 

och problemlösningsförmågan genom diskussion. Taflin (2007 s.11) har tagit fram sju 

olika kriterier för vad en problemlösningsuppgift ska innehålla för att räknas som ett 

rikt matematiskt problem: 

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. 

(Taflin, 2007, s.11 – 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

Tagen från: (Hagland et.al., 2005, s.27) visar hur olika uppgifter i matematiken kan definieras på olika 

sätt. 

2.7 Arbetet med problemlösning 

Att organisera arbetet med problemlösning är grunden för att kunna genomföra 

utvecklande och lärorika problemlösningstillfällen (Holgersson, 2014). Som 
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grundskolelärare kan arbetet med problemlösningsuppgifter bedrivas på olika sätt. 

Eleverna kan få arbeta individuellt, där de enskilt får lösa ett matematiskt problem, i 

par där elever om två har möjligheten att arbeta tillsammans med ett matematiskt 

problem, eller i grupp som också kan vara en arbetsform där 4–5 elever per grupp 

arbetar tillsammans för att lösa problemet. I helklass kan grundskolelärare också leda 

arbetet med problemlösning (Palmér & Van Bommel, 2016).  

Målet med arbete i par eller i grupp är att eleverna lär av varandra genom att bidra med 

olika idéer och hjälpa varandra att tänka längre. Att upptäcka hur andra tänker 

synliggör även hur man själv tänker och flera studier visar att eleverna lär sig mer genom 

att arbeta i par eller i grupp än enskilt, (…). 

 (Palmér och van Bommel, 2016 s.31) 

2.7.1 Strategier och representationsformer för att lösa matematiska 

problem 

Det är viktigt att grundskolelärare för fram möjliga strategier som kan vara vägledande 

för eleverna i arbetet med att lösa problemlösningsuppgifterna. Exempel på olika 

strategier är steg för steg, gissa och pröva, rita en bild, arbeta bakifrån och rita upp en 

tabell. Alla strategier behövs anpassas till rätt problemlösningsuppgift då olika 

strategier kan passa till olika uppgifter. Samtalet kan också ses som en strategi för att 

ta sig an och lösa matematiska problem. Kommunikationen ”tvingar” elever att 

uttrycka de lösningar som används, då de med egna ord måste beskriva tankegången. 

Detta menar författarna gör eleverna medvetna om det matematiska innehållet med 

dess begrepp, metoder och resonemang (Christiansen & Lindberg, 2010;Palmér & van 

Bommel, 2016). 

Haglund et.al. (2005) presenterar i en studie om hur elever och grundskolelärare 

arbetar med rika matematiska problem, fyra olika representationsformer för att kunna 

lösa matematiska problem. Författarna beskriver en konkret lösningsmetod som 

innebär att problemet löses med användning av konkret material. En logisk eller 

språklig lösningsmetod utgår ifrån användningen av språket agerar lösande i 

problemlösningsuppgiften. Algebraisk lösningsmetod utgår ifrån att eleverna kan gissa 

och pröva sig fram och att de rita en ekvation till lösningen. Den fjärde och sista 

representationsformen är en Grafisklösningsmetod, innebär att eleven löser problemet 

genom att rita en bild eller framställa en tabell .(Haglund et.al., 2005) 
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2.7.2 Lärarnas roll i arbetet med problemlösning 

Att bedriva en problemlösningsundervisning som utgår ifrån elevernas eget tänkande 

och resonerande beaktar många enligt Smith och Stein (2014) som en utmaning. 

Genom att planera och vara medveten om vad som ska genomföras kan 

grundskolelärare påverka hur arbetet med problemlösning genomförs. Smith och Stein 

(2014) presenterar fem praktiker som kan beaktas som ett ramverk för att förstå vikten 

av att grundskolelärare ska organisera och vara medveten om hur 

Problemlösningsundervisningen bedrivs. De fem praktikerna presenteras som 

följande: 

 Förutse vilka strategier som eleverna kommer att använda för att lösa ett matematiskt 

problem, 

 överblicka och notera hur eleverna resonerar och arbetar med problemet under 

lektionerna, 

 välja ut de arbeten som lämpar sig att presentera och diskutera i klassen, 

 ordna presentationerna så att de på bästa sätt fördjupar elevernas förståelse, 

 koppla ihop olika strategier och idéer för att hjälpa eleverna att förstå matematiska 

sambanden  

(Smith & Stein, 2014, s. 22). 

Genom att vara medveten om dess fem praktiker kan lärarna ta välgrundade beslut om 

hur arbetet och diskussionen ska organiseras redan i planeringsfasen. Samtidigt ges 

kontroll över arbetet och tänkbara vägar som diskussionen kan ta. (Smith & Stein, 

2014) 

Taflin (2007) menar även att det är viktigt att grundskolelärare har en god kontakt med 

de elever som undervisas. Detta är av relevans då grundskoleläraren ska anpassa 

problemlösningsuppgifternas innehåll till elevernas utbildningsnivå. För ett 

matematiskt problem kan bli svårt att lösa om nivån på problemet är för hög för 

eleverna. Eleverna måste ha motivationen och verktygen för att kunna lösa en 

problemlösningsuppgift. Om problemlösningsuppgifterna inte efterliknar elevernas 

kunskapsnivå kan konsekvensen bli att eleverna tappar motivationen för att lösa 

problemet. (Taflin, 2007 ) 
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3 Teorianknytning 

Forskningsfråga 1 efterfrågar hur grundskolelärare beskriver sitt arbete med 

problemlösning. För att besvara denna fråga kommer fokus att läggas på om läraren 

arbetar med problemlösning, vad läraren har för syfte för undervisning med 

problemlösning och vad läraren anser sig ha för roll vid undervisning för 

problemlösning. Forskningsfråga 2 efterfrågar vad grundskolelärare anser är 

problemlösning. För att besvara denna fråga kommer fokus att läggas på om lärarna 

uppfattar problemlösning i likhet med hur forsknings och styrdokument definierar 

begreppet. I kommande avsnitt kommer det teoretiska stöd som används vid 

analyserna av lärarintervjuerna att presenteras närmare. 

3.1 Grundskolelärarnas syn på problemlösning 

Skolverket (2013) definierar problemlösning som något individuellt eftersom att de 

betraktar att ett problem inom matematiken är en uppgift utan en bestämd lösning. 

Det innebär att vad som anses som ett problem hos en person inte behöver betraktas 

liknande hos en annan. Denna studie definierar problemlösning i likhet med 

Skolverket definition. Problemlösning innebär således att eleverna, från början, inte 

vet hur de ska lösa problemlösningsfrågan samt att problemlösningsuppgiften 

möjliggör för flera lösningar. Om eleverna från början vet hur en uppgift kan lösas eller 

att problemet har en bestämd lösning betraktas uppgiften, i denna studie, inte som en 

problemlösning.  

3.2 Problemlösningsområden  

Holgersson (2014) skriver att arbetet med problemlösning kan ske på två sätt som han 

benämner som öppna och slutna problem. De båda möjliggör för flera tillvägagångsätt.  

Öppna problem menar han erbjuder eleverna möjlighet till att få fram flera svar medan 

slutna problem karaktäriseras av ett givet svar, de slutna problemen benämner han 

även som traditionella uppgifter. Både öppna och slutna problem gör det möjligt för 

eleverna att använda flera tillvägagångssätt. Holgersson (2014) betonar vikten av att 

erbjuda eleverna möjlighet till öppna problem eftersom de kan anpassas till olika 

nivåer. Under förutsättning att eleverna inte vet hur de ska lösa en uppgift. I denna 

studie betraktas både öppna och slutna problem vara olika sätt att arbeta med 
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problemlösning. Öppna problem betraktas som mer utmanande medan slutna 

problem ses som traditionella problemlösningsuppgifter.  

Hagland et.al. (2005) skriver om att man kan arbeta med problemlösning genom något 

som de kallar för matematiska problem och rika matematiska problem. De jämför dem 

med varandra genom att beskriva matematiska problem som en uppgift som med en 

enkel lösningsstrategi går att lösa. Ett rikt problem karaktäriseras som att problemet 

har en progression där första delfrågan går att lösas på ett enkelt sätt men att andra 

delfrågan blir mer abstrakt och stället högre krav på eleverna att finna en lösning. 

Författarna poängterar vikten av att arbeta med rika problem eftersom de är 

mångfacetterade och gör det möjligt till flera lösningsstrategier som kan bidra till 

lärorika diskussioner.(Hagland et.al., 2005) I denna studie innebär detta att 

intervjusvaren kommer att tolkas utifrån om grundskolelärarnas anses arbeta med 

matematiska problem eller rika matematiska problem. 

Ett annat sätt att se på problemlösning är som Löwing och Kilborn (2002) skriver att 

problemlösning ska vara vardagsrelaterat. Författarna benämner det som 

vardagsrelaterade problem och delar in dessa i två områden. Det ena är 

vardagsproblem med rutinkaraktär och det andra är mer avancerade vardagsproblem. 

Vardagsproblem med rutinkaraktär anser de kan avläsas ute i samhället medan mer 

avancerade vardagsproblem kan innebära matematikuppgifter som är inritat till vidare 

studier. Författarna poängterar vikten av vardagsrelaterade problem eftersom att 

skolans uppdrag är att eleverna ska inhämta och befästa kunskaper för att kunna leva 

och verka i samhället. I studien innebär detta att intervjusvaren tolkas utifrån om 

grundskolelärarna talar om att de arbetar med vardagsrelaterade problem eller inte.  

3.3 Problemlösningens syfte  

Skolverket (2018) skriver att problemlösningens syfte är att eleverna ska utveckla 

problemlösningsförmågan. Johansson och Palmér (2017) skriver att matematisk 

problemlösning har fyra olika syften. De anser att syftet bygger på grundskolelärares 

förhållningsätt till problemlösning men även hur de bedriver sin undervisning i ämnet. 

De syften författarna tar upp är problemlösning som ett mål som innebär att problemet 

utgår från elevernas förkunskaper. Problemlösning som ett verktyg är det andra syftet 

som medför att problemet uppfattas som en metod som ska användas för att inhämta 

och utveckla kunskaper om problemlösning. Det tredje syftet är problemlösning ses 
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som en metod som betyder att eleverna utvecklar andra matematiska kunskaper 

genom arbetet med problemlösning. Det fjärde och sista syftet som är 

undervisningsfokuserad problemlösning innebär att problemlösningen betraktas som 

en process och är fokus i undervisningen. Denna studie förhåller sig till dessa syften. 

Vid intervjusvar som tyder på att syftet är något annat ställer vi oss frågan om syftet 

har med problemlösning att göra. 

3.4 Lärarens roll i arbetet med problemlösning 

Smith och Stein (2014) skriver att lärares uppgift är att under arbetets gång notera och 

överblicka elevernas resonemang. Författarna fortsätter skriva att lärarens uppgift 

också är att välja ut eventuella elevlösningar till diskussion och ordna dessa för att 

fördjupa elevernas förståelse. Slutligen ska läraren även föra samman olika idéer och 

strategier för att göra det möjligt för eleverna att se och förstå de matematiska 

sambanden. Lärarens uppgifter betraktas som ett ramverk för att kunna bedriva en 

problemlösningsundervisning. I den här studien innebär det att lärarens uppgift är att 

planera undervisningen och utgå från elevernas eget tänkande. Lärarens uppgift är 

även att vägleda eleverna i arbetet och göra det möjligt för eleverna att använda flera 

lösningsstrategier samt utveckla en förståelse för matematiska samband.  

4 Metodologi  

Avsnittet kommer att inledas med en presentation av den utvalda ansats som är aktuell 

för studien. Ansatsen speglar valet av insamlingsmetod. Sedan följer det urval som 

beaktats och bearbetats i studien. Vidare presenteras datainsamlingsmetoden och 

databearbetningsmetoden. Avslutningsvis beskrivs studiens förhållande till de 

forskningsetiska övervägandena och begreppen tillförlitlighet och äkthet. 

4.1 Val av ansats 

Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärares uppfattningar om 

problemlösning stämmer överens med hur styrdokument och forskning ser på 

problemlösning. Ämnet och dess syfte ska beaktas som centralt i valet av vår ansats. 

Studien undersöker respondenternas tankar och åsikter i arbetet med problemlösning. 

En kvalitativ ansats behöver inte alltid anses spegla en samlad objektiv bild av sanning 

utan verkligheten beskrivs på olika sätt beroende av vem som uttrycker och tolkar den. 
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Studien utgår av den anledningen ifrån semistrukturerade grundskolelärarintervjuer 

som synliggör respondenternas individuella tolkningar av verkligheten. Observationer 

kommer också användas för att synliggöra arbetet med problemlösningsuppgifterna. 

(Brinkmann & Kvale, 2009; Bryman, 2011) 

Studiens empiri fokuserar kring en begränsad grupp av individer. En kvalitativ ansats 

har begränsningarna att den inte kan ge en generaliserad bild av en hel yrkesgrupp. 

Detta medför att forskarna är medproducenter i samtalen och ansvarar för att samla 

in information som är relevant för studien. (Brinkmann & Kvale, 2009; Bryman, 2011) 

Studien som beskrivs har inte i uppgift att generalisera en samlad bild av planeringen 

och arbetet med problemlösning inom de yngre åldrarna.  

4.1.1 Observationer 

Observationerna genomförs för att få en inblick i hur respondenterna arbetar med 

problemlösning. Vi valde att skapa ett observationsschema (se bilaga 3) istället för att 

filma samtliga observationer med anledning av att studien är tidsbegränsad och att 

förfrågan av godkännande till vårdnadshavarna inte hanns med. Observationsschema 

(se bilaga 3) utgår från det som är aktuellt att observera. Rubrikerna i 

observationsschemat är: förberedelser, inledning, genomgång, arbetssätt, 

kommunikation och avslut. Genom att ha ett observationsschema har fokusen riktats 

på de moment som studien beaktat som relevanta. Observationerna är också 

vägledande för den följande intervjun som fullföljer observationen. 

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer  

Intervjufrågorna framställdes och utformades utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor (se bilaga 2). Frågor samt den tidigare observationen låg till grund för 

samtliga intervjuer. 

De semistrukturerade intervjufrågorna är uppdelade i specifika teman som i studiens 

fall grundar sig på forskningsfrågorna som är som följande: Hur grundskolelärarna 

beskriver sitt arbete med problemlösning och vad grundskolelärarna anser är 

problemlösning. Frågorna är utformade i två olika nivåer vilket innebär att 

intervjuaren först ställer en öppen fråga som medför att respondenterna kan uttala sig 

fritt utifrån frågans innehåll. Om den öppna frågan inte ger svar på de utvalda 

forskningsfrågorna anges en sluten fråga. De slutna frågorna följer sedan för att få ett 
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mer specifikt svar som är anpassat till forskningsfrågorna i studien. Fördelarna med 

öppna frågor är att respondenterna ges möjlighet att med egna ord svara och förklara 

verkligheten som de är en del av vilket möjliggör för oväntade svar och tankar. 

Nackdelarna är att mängden data kan bli väldigt stor eller att svaren inte är anpassade 

till studiens innehåll. Utifrån nackdelarna föll valet på att ha slutna frågor som gör det 

lättare att bearbeta de svaren som framkommer. (Bryman, 2011) 

4.2 Urval 

Urvalsramen utgår ifrån ett gemensamt län i mellersta delen av Sverige. Urvalets 

respondenter valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, av den anledningen att 

grundskolelärarna har varit tillgängliga för intervjuer. Det lärarna har gemensamt är 

att samtliga är utbildade och verksamma grundskolelärare. Sammanlagt blev det tre 

skolor i två olika kommuner. Två grundskolelärare i varje årskurs har intervjuats på 

varje skolenhet. 

Fiktivt namn på 
respondent: 

Skola: Antal år som 
grundskolelärare: 

Aktuell 
årskurs: 

Behörighet: 

Grundskolelärare 
A 

Skola 1 26 år som verksam 
grundskolelärare. 

Årskurs 3 Utbildad 
grundskolelärare 
årkurs F-6. 

Grundskolelärare 
B 

Skola 1 7 år som verksam 
grundskolelärare. 

Årskurs 2 Utbildad 
grundskolelärare 
årskurs F-3. 

Grundskolelärare 
C 

Skola 2 5 år som verksam 
grundskolelärare  

Årskurs 3 Utbildad 
grundskolelärare 
årskurs F-3. 

Grundskolelärare 
D 

Skola 2 1 år som verksam 
grundskolelärare 

Årskurs 2 Utbildad 
grundskolelärare 
årskurs F-3. 

Grundskolelärare 
E 

Skola 3 Nyexaminerad ett 
halvår tillbaka. 

Årskurs 1 Utbildad 
grundskolelärare 
årskurs F-3. 

Grundskolelärare 
F  

Skola 3 20 år som verksam 
grundskolelärare. 

Årskurs 1 Utbildad 
grundskolelärare 
årskurs F-3. 

 
Tabell 1 

Kort sammanställning över de respondenter som är delaktiga i studien. 
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4.3 Datainsamlingsmetod 

För att undersöka hur grundskolelärare beskriver sitt arbete med problemlösning och 

vad de anser är en problemlösning har observationer och semistrukturerade intervjuer 

med grundskolelärare i årkurserna 1–3 genomförts. Vi observerade och intervjuade tre 

respondenter var med anledningen av att hinna med, eftersom att tiden för att skriva 

studien är begränsad.  

Innan förfrågan om medverkan i studien skickades ut skrevs studiens 

bakgrundskapitel som bidrog till en inblick om vad tidigare forsknings skrev om 

studiens valda område.  

Respondenterna som uttryckt sitt engagemang för studien har blivit kontaktade via 

mail och fått ett missivbrev skickat till sig (se bilaga 1). I missivbrevet beskrivs studiens 

syfte och uppdrag. Genom att godkänna missivbrevet och ange vilken tid som är 

angelägen för observation och intervju har respondenten uttryckt ett samtycke för att 

medverka i studien. Respondenten fick själv ange tid för observation och intervjun. 

Detta var aktuellt för att respondenten skulle känna sig avslappnad med observation- 

och intervjuforumet. Observationen genomfördes innan intervjun och ägde rum i 

respondentens klassrum. Eleverna blev informerade om studiens uppdrag och att vi 

som observerade lektionen endast observerade grundskoleläraren. Positionen som 

blev angelägen för att få en samlad bild av undervisningen var längst bak i 

klassrummet. Efter observationen gavs vi möjlighet till att sammanställa vad som 

antecknats i vårt observationsschema (se bilaga 3). Sammanställningen kunde sedan 

användas som underlag i kommande intervju. Efter sammanställningen av 

observationen genomfördes intervjun på en plats som var utvald av respondenten. 

4.4 Databearbetningsmetod  

Det som observerades sammanställdes innan intervjun genomfördes för att kunna 

formulera eventuella funderingar utifrån observationerna. 

Materialet som samlats in under intervjuerna bearbetades genom att lyssna ett flertal 

gånger på ljudupptagningarna för att sedan transkribera de i skrift. Transkriberingen 

bearbetades genom avläsning flera gånger som gjorde det möjligt att koppla samman 

svaren till olika teman. Dessa teman bidrog till en kategorisering konstruerad på de 

återkommande mönster som uppfattades centrala i samtliga intervjuer. Resultatets 
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kategorier utformades för att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor. 

Databearbetningen resulterade i fyra kategorier baserade på studiens teoretiska 

ansats. 

4.5 Analysmetod 

För att analysera insamlad data användes de förklaringarna av de komponenterna i 

våra forskningsfrågor (se kapitel 3), nämligen: Definitionen av problemlösning, 

problemlösningsområden, syftet med problemlösning och lärares roll i arbetet med 

problemlösning. Avsnittet presenterar ett förtydligande av hur vi analyserat varje 

punkt. 

4.5.1 Grundskolelärares syn på problemlösning  

Undersöka lärares syn på problemlösning genom att jämföra med studiens definition 

(se kap 3.1) - Där lärarna antingen uttrycker att eleverna arbetar med problem genom 

att eleverna inte vet svaret från början och att uppgiften är utformad så att eleverna 

kan använda ett eller flera tillvägagångsätt för att lösa den.  

4.5.2 Problemlösningsområden 

Identifiera vilka problemlösningsområde grundskolelärarna arbetar med – Om 

lärarna anses arbeta med öppna problem som gör det möjligt att använda flera 

lösningsstrategier, traditionella problemlösningsuppgifter som endast karaktäriseras 

av ett rätt svar, matematiska problem som innebär en uppgift som på ett enkelt sätt 

kan lösas, rika problem som med en progression går att lösa eller om läraren arbetar 

med vardagsrelaterade problem som är kopplade till elevernas vardag.  

4.5.3 Syftet med problemlösning 

Identifierar vilka syften grundskolelärarna anses ha i arbetet med problemlösning – 

Om lärarna uttrycker att syftet med problemlösning är för att utveckla 

problemlösningsförmågan eller ses som ett mål som utgår från elevernas 

förkunskaper, ett verktyg som används för att inhämta och utveckla kunskaper om 

problemlösning, en metod för att utveckla andra matematiska kunskaper i arbetet med 

problemlösning eller som fokus i undervisningen där problemlösningen är i fokus och 

ses som en process.  
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4.5.4 Lärares roll i arbete med problemlösning 

Identifierar vilken roll grundskolelärare har i arbetet med problemlösning – Där 

lärarna antingen uttrycker att deras roll i arbetet är att planera undervisningen, utgå 

från elevernas tänkande eller vägleda eleverna i arbetet för att möjliggöra att använda 

flera lösningsstrategier och se matematiska samband.  

4.6 Etiska överväganden 

Informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet är 

de fyra etiska överväganden som studien förhållit sig till. Informationskravet innebär 

att informanterna får information om studiens syfte och vilken roll de förväntas ha i 

studien. Samtyckekravet handlar om forskarnas skyldighet till att informera 

informanterna att medverkan i studien är frivillig. Genom att forskarna informerar 

informanterna om att materialet som samlats i endast kommer användas till 

forskningsändamål uppfylls nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att 

studien respekterar deltagarnas anonymitet. (Vetenskapsrådet, 2017)          

Informationskravet uppfylldes genom att kontaktat informanterna och delgett ett 

informationsbrev som innehöll studiens syfte och forskningsfrågor fick informanterna 

besvara om de ville delta i studien (se bilaga 1). Studien har förhållit sig till 

samtyckekravet genom att informera informanterna om att de under studiens gång har 

möjlighet till att avbryta sin medverkan utan att det ska betraktas som negativt. 

Nyttjandekravet uppfyllde studien genom att informera informanterna om att det 

material som samtalats in kommer att transkriberas ner och därefter kasseras. 

Informanterna har även fått veta att studien kommer att publiceras på databasen Diva 

där de även kommer få tillgång till det färdiga arbetet. Konfidentialitetskravet har 

studiens förhållit sig till genom att respektera informanternas anonymitet. Detta 

genom att ha avkodat informanternas namn, kön, arbetsplats och kommun. 

4.7 Tillförlitlighet och Äkthet 

Bryman beskriver begreppen reliabilitet och validitet som viktiga att beakta när en 

studie ska presenteras. Då denna studie är kvalitativ och inte har i uppgift att mäta som 

en kvantitativ studie, bedömer vi att dessa begrepp är svåra att ta i beaktning. Åsikterna 

är delade i vilka begrepp som beaktas som relevanta i studie som har en kvalitativ 
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grund (Bryman, 2011). I denna studie har valet hamnat på att använda begreppen 

tillförlitlighet och äkthet som anses spegla den kvalitativa ansatsen som finns i studien. 

4.7.1 Tillförlitlighet 

För att skapa trovärdighet i denna studie har en respondentvalidering genomförts. En 

respondentvalidering innebär att transkriberingen av den insamlade empirin har 

mailats ut till varje respondent som har haft möjligheten att läsa, lägga till eller ta bort 

information som anses felaktig eller inte representerar deras syn på intervjufrågorna 

(se bilaga 2).  Ett annat val som gjordes för att skapa en trovärdighet i studien var valet 

av intervjuplats. De intervjuade grundskolelärarna fick själva välja vart intervjun skulle 

genomföras, detta för att de skulle känna sig trygga och avslappnande. Genom 

ljudupptagning spelades intervjuerna in. För att i möjligaste mån få ett tillförlitligt 

resultat avlyssnades intervjuerna ett flertal gånger och transkriberades i skrift. 

Inspelningen och transkriberingen gjorde det möjligt att korrekt återge vad som sades. 

Även upplägget på intervjuerna var till hjälp under transkriberingen. Detta eftersom 

att de möjliggjorde att ställa följdfrågor på eventuella intressen och observera 

informanternas mimik och val av uttryck som gjorde att intervjuerna kunde tolkas så 

tillförlitligt som möjligt. 

Eftersom att studien har en kvalitativ forskningsgrund är det viktigt att läsaren får det 

framskrivet vilken kultur som undersöks för att kunna applicera resultatet i en annan 

miljö (Bryman, 2011). För att synliggöra detta kriterium har en tabell skapats (se tabell 

1) för att läsaren tydligt ska kunna ta del av en beskrivning av de medverkandes 

utbildning och aktuell årskurs. 

4.7.2 Äkthet 

Äkthet, kan även benämnas som studiens giltighet. Detta innebär att mäta de som är 

relevant för studiens syfte. Studiens äkthet kan bli svår att konstatera av den 

anledningen att studien grundar sig på informanternas erfarenheter. Däremot kan 

studien till viss del betraktas som giltig eftersom samtliga grundskolelärare har 

behörighet att undervisa i matematik för de yngre åldrarna (se tabell 1).  

Studien har haft i uppgift, till dess att det förmår, att återspegla en rättvis bild av 

grundskolelärarnas verklighet. Intervjuerna har noga transkriberats och obearbetats 

för att delge läsaren en bild som motsvarar verkligheten. Lärarna kan genom att läsa 
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resultatavsnittet få en inblick i sin egen och andra lärares arbete, tolkningar och tankar 

kring problemlösning. Detta bidrar till ökad förståelse av olika sociala situationer som 

respondenterna är delaktiga i (Bryman, 2011). Förhoppningarna är att lärarna, genom 

denna studie, kan utveckla och reflektera kring sitt arbete med problemlösning. 

Samtidigt kan grundskolelärarna beakta forskning och aktuella teorier inom området 

som eventuellt stöd för att kunna fortsätta analysera arbetet med problemlösning. 

Studien kan bidra med verktyg och insikter hos respondenterna och eventuellt andra 

aktörer inom den svenska skolan för att kunna förbättra verksamheten i arbetet med 

problemlösning. 

5 Resultat 

Resultatet som presenteras har haft sin utgångspunkt i studiens forskningsfrågor om 

hur grundskolelärare beskriver arbete med problemlösning och vad grundskolelärare 

anser är problemlösning. Resultatet presenteras i samma kategorier som 

analysmetoden som gjordes genom noggrann granskning av transkriptionerna (se 

avsnitt 4.5). Detta gjordes för att, på bästa möjliga sätt, kunna avläsa resultatet. 

5.1 Grundskolelärarnas syn på problemlösning 

Grundskolelärare A:  

Lärare A:s syn på problemlösning överensstämmer till viss del med definitionen där 

grundskoleläraren anser att problemlösning ska göra det möjligt att använda flera 

olika tillvägagångssätt. Grundskoleläraren menar att ”problemlösning ska innehålla 

olika tillvägagångsätt för att eleverna ska känna att problemlösning är roligt.”  Läraren 

säger ingenting om att lösningsmetoderna är nya för eleverna.  

Grundskolelärare B:  

Det är svårt att avgöra hur grundskolelärarens beskriver problemlösning. T.ex. säger 

läraren följande; ”Jag väljer att prata med barnen om vad dagens problem har för 

karaktär, med karaktär menar jag problemlösningsuppgifters olika innehåll.” Detta 

kan tolkas som att grundskoleläraren går igenom problemösningsuppgifterna innan 

eleverna får arbeta med dem, vilket kan innebära att eleverna får veta lösningsmetoder 

innan arbetet med problemlösning. 
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Grundskolelärare C:  

Lärare C´s syn på problemlösning har likheter med studiens definition av 

problemlösning. Grundskoleläraren menar att problemlösning är när eleverna tidigare 

inte har mött på en liknande uppgift. ”Eleverna ska känna att problemet är nytt och till 

och med lite svårt för att sedan klura ut lösningen”. Grundskoleläraren benämner dock 

inget om flera lösningsstrategier. 

Grundskolelärare D:  

Grundskoleläraren anser att ”problemlösning är när man kan komma fram till svaret 

på olika sätt och kan lösas med olika steg.” Lärare C´s syn på problemlösning 

överensstämmer till viss del med studiens definition, då problemlösning ska göra det 

möjligt att använda lösningsstrategier. Däremot går det inte att avläsa att 

problemlösningsuppgiften betraktas som något nytt för eleverna.  

Grundskolelärare E: 

Grundskoleläraren anser att problemlösning är något nytt för eleverna. Lärare E säger 

nämligen att ”en problemlösning är en uppgift som bidrar till användandet av alla 

matematiska förmågor och något nytt som eleverna själva inte mött tidigare.” 

Uttrycket att uppgiften ska göra det möjligt att använda flera matematiska förmågor 

kan tolkas som att uppgiften ska bidra till flera lösningsstrategier vilket medför att 

definitionen motsvarar studiens definition.  

Grundskolelärare F:  

Det är svårt att avgöra hur Lärare F ser på problemlösning.  Däremot menar 

grundskolläraren att ”i de yngre åldrarna kan allt betraktas som ett problem eftersom 

allt är nytt för dem.” Utifrån detta kan vi tolka att grundskolelärarens syn på 

problemlösning baseras på elevernas ålder men att problemlösning ska vara någonting 

nytt för eleven.  

Sammanfattningsvis finns uppfattningar om problemlösning både som att lära sig att 

använda strategier och som att komma fram till lösningen på ett problem där man inte 

i förväg vet hur det ska lösas. Men det är en övervikt mot det senare. 
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5.2 Problemlösningsområden  

Grundskolelärare A:  

Läraren menar att problemlösning utmanar och stimulerar eleverna att tänka 

matematiskt på varierande och kreativa sätt. Lärare A tycker att öppna och 

vardagsrelaterade problemlösningsuppgifter är viktiga för elever i de yngre åldrarna 

och uttrycker problemlösning på detta sätt: ”Problemlösning i matematiken är viktigt 

då eleverna har ett gemensamt problem men med olika sätt att lösa det. Det är extra 

viktigt att eleverna kan relatera till problemet för att förstå och lösa det”.  

Grundskolelärarens sätt att arbeta med problemlösning kan kopplas till rika problem 

som gör det möjligt för eleven att lösa dem på olika sätt (Hagland et.al., 2005). Det går 

även att tolka grundskolelärarens arbetssätt till vardagsrelaterade problem, eftersom 

att grundskoleläraren belyser vikten av att problemlösningsuppgifterna ska ha en 

koppling till elevernas vardag (Löwing & Kilborn, 2002).  

Grundskolelärare B:  

Lärare B berättar om matematiska problemlösningar som något väldigt positivt och 

viktigt för att utveckla problemlösningsförmågan. ”Det viktigaste är att eleverna har 

med sig olika sätt att tänka för att lösa problem”. Detta kan kopplas till rika problem 

eftersom att grundskoleläraren belyser vikten av att ge eleverna möjlighet till att tänka 

på olika sätt i arbetet med problemlösning (Hagland et.al., 2005).  

Grundskolelärare C: 

Grundskoleläraren menar att ”Eleverna måste utveckla en förståelse för att de jämt och 

ständigt kommer möta matematiska problem runt omkring sig. När de väl möter 

problemen så ska de ha redskapen för att kunna lösa problemen i olika steg eller på 

olika sätt beroende på vem man är”. Resultatet ses i likhet med vad Löwing och Kilborn 

(2002) skriver om vardagsrelaterade problem som en utgångspunkt för elevernas 

problemlösningsundervisning. Eleverna får en större förståelse för problemets 

relevans i sitt eget liv vilket bidrar till att problemet kan lösas på ett lättare sätt. Lärare 

C menar även att det är viktigt att ha olika redskap för att lösa olika 

problemlösningsuppgifter vilket kan kopplas till det Hagland et.al. (2005) skriver om 

rika problem. Rika problem ger eleverna möjligheten att lösa problemet på olika sätt. 
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Hagland et.al. (2005) anser att problemlösningsuppgifter ska ha en tydlig progression 

vilket medför att eleverna får använda olika lösningsstrategier. Resultatet kan därför 

även kopplas till deras sätt att arbete med problemlösning eftersom att 

grundskoleläraren uttrycker att eleverna ska kunna lösa problemen i olika steg. 

Grundskolelärare D:  

Grundskoleläraren anser att problemlösningsuppgifter ska utgå från elevernas 

kunskapsnivåer för att eleverna ska kunna lära så mycket som möjligt utav dem. Lärare 

C säger att ”problem ska kunna lösas på olika sätt och i olika steg.” Resultatet har 

likheter med vad Hagland et.al. (2005) benämner som rika problem som är uppbyggda 

i en progression och bidrar till användandet av flera lösningsstrategier. 

Problemlösningsuppgifter som är formulerade så att eleverna kan lösa dem med hjälp 

av olika tillvägagångssätt säger grundskoleläraren gör det möjligt att förbereda 

eleverna för framtiden. Detta eftersom uppgifterna bidrar till att eleverna utvecklar 

många olika förmågor som är användbara hela livet vilket visar tydliga kopplingar till 

vad Löwing och Kilborn (2002) skriver om att problemlösningsuppgifter förbereder 

eleverna för framtiden.  

Grundskolelärare E: 

Grundskoleläraren talar om att problemlösningsuppgifter kan bidra till att eleverna 

utvecklar flera av de matematiska förmågorna som är användbara i flera ämnen. 

Exempelvis säger Läraren följande; ”problemlösning gör att eleverna får använda alla 

förmågor inom matematiken, som utvecklas och blir användbara i fler ämnen”. Detta 

kan kopplas till vad Löwing och Kilborn (2002) skriver om mer avancerade 

vardagsproblem som bidrar till att inhämta kunskaper för att kunna verka och leva i 

samhället eftersom att problemlösning, enligt grundskoleläraren, inte endast är 

användbart inom ämnet matematik.  

Grundskolelärare F: 

Grundskoleläraren säger att ”problem är till för att lösas och det märkliga är att det 

finns så många problem, de flesta kan ha flera svar”. Hen fortsätter med att tala om 

vikten av att arbeta med problemlösnings uppgifter som erbjuder användandet av flera 

lösningsstrategier. Detta eftersom att det bidrar till att alla elever ska kunna lösa 

problemet på sitt sätt och göra det genom att ett tänka kreativt. Flera lösningsstrategier 
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anser Grundskoleläraren även bidrar till att eleverna kan inhämta kunskaper på flera 

sätt. Lärarens syn på arbetet med problemlösning kan kopplas till vad Hagland et.al. 

(2005) skriver om rika problem som möjliggör för användandet av olika 

lösningsstrategier. Det finns även likheter med vad Löwing och Kilborn (2002) skriver 

om vardagsrelaterade problem med rutinkaraktär, eftersom grundskoleläraren anser 

att ”problemlösningsuppgifter ska vara elevnära, för att göra de mer begripligt”. 

Grundskolelärarens synpunkt om att de finns problem kan ha flera svar kan tolkas 

utifrån det som Holgersson (2014) skriver om öppna problem som innebär 

proböemlösningsuppgifter med flera möjliga svar.  

Sammanfattningsvis framkommer det att grundskolelärarna, på ett eller annat sätt, 

arbetar med problemlösning. Majoriteten av grundskolelärarna arbetade med problem 

som betraktas vara vardagsrelaterade för eleverna. Var de inte vardagsrelaterade 

visade resultatet att grundskolelärarna arbetade med öppna problem som möjliggjorde 

för flera tillvägagångssätt eller uppgifter som hade en progression och som gjorde det 

möjligt för olika lösningsstrategier. 

5.3 Problemlösningens syfte 

Grundskolelärare A:  

Grundskoleläraren säger att ”Det handlar om att eleverna ska förstå problemlösnings 

uppgifter och kunna se relevanta lösningar”. Vilket kan kopplas ihop med vad 

Johansson och Palmér (2017) skriver, att problemlösning kan betraktas som ett 

verktyg i undervisningen, som innebär att inhämta och utveckla kunskaper om just 

problemlösning.  

Grundskolelärare B:  

Grundskoleläraren beskriver problemlösning som ett arbetssätt som ska resultera i att 

eleverna kan använda problemlösning i framtiden, ”Läroplanen säger tydligt att vi 

lärare ska utbilda framtidens medborgare och jag tror att problemlösning kommer vara 

bra att ha kunskaper om”. Detta kan kopplas till det som Johansson och Palmér (2017) 

benämner som problemlösning som verktyg där syftet är att inhämta och utveckla 

kunskaper om problemlösning.  
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Grundskolelärare C:  

Grundskoleläraren uttrycker att ”syftet med Problemlösningsundervisningen är för att 

eleverna ska kunna använda sig av olika lösningsstrategier för att lösa nya problem 

som de möter i vardagen”. Lärarens syn på syftet med problemlösning kan kopplas till 

det som Johansson och Palmér (2017) skriver om problemlösning som en metod som 

innebär att inhämta och utveckla nya kunskaper. 

Grundskolelärare D:  

Grundskoleläraren talar om att syftet med problemlösning är för att ”få in verkligheten 

i matematiken.” Grundskoleläraren menar att de olika strategierna och förmågorna 

som eleverna använder i arbetet med problemlösning blir användbara i andra 

sammanhang och tvärtom. Läraren benämner problemlösning på följande sätt: 

”Problemlösning är ett verktyg för att utveckla andra kunskaper”. Detta kan kopplas 

till vad Johansson och Palmér (2017) skriver om problemlösning som en metod 

eftersom att det innebär att arbetet med problemlösning kan bidra till att utveckla 

andra matematiska kunskaper.  

Grundskolelärare E:  

Grundskoleläraren anser att syftet med problemlösning är att det ska ”inkludera flera 

matematiska förmågor och möjligheter till att utveckla dem”. Grundskolelärarens 

uppfattning om problemlösningssyfte passar ihop med vad Johansson och Palmér 

(2017) skriver om, problemlösning som en metod, eftersom att det innebär att arbetet 

med problemlösning bidrar till att utveckla andra matematiska kunskaper.  Samtidigt 

kan resultatet även tolkas stämma med vad Johansson och Palmér (2017) skriver om 

problemlösning som verktyg, som syftar till att utveckla kunskaper om 

problemlösning. Detta eftersom att kunskap om matematiska förmågor behövs i 

arbetet med problemlösning.  

Grundskolelärare F:  

Grundskoleläraren anser att arbetet med problemlösning syftar till mycket, exempelvis 

får eleverna arbeta genom att tänka kreativt. Lärare F talar om möjligheten med att 

”eleverna får verbalisera sina tankar om matematik genom problemlösning”. 

Problemlösning anser grundskoleläraren även gör det möjligt för eleverna att visa inre 

bilder som i sin tur ger läraren möjlighet att se elevernas kunskaper på flera sätt, 
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”Därför kan man arbeta med problemlösning i alla åldrar. De ger eleverna fler 

kunskaper”. Utifrån sistnämnda citat kan vi tolka att grundskoleläraren syfte är i likhet 

med vad Johansson och Palmér (2017) skriver om problemlösnings som metod som 

innebär att inhämta andra kunskaper genom att arbeta med problemlösning.  

Sammanfattningsvis betraktades grundskolelärarna ha ett syfte med 

problemlösningsundervisingen.  Det finns uppfattningar om att syftet med 

problemlösning var som ett verktyg för att inhämta kunskaper om problemlösning och 

som en metod för att utveckla andra matematiska kunskaper. Men med en dominans 

mot det senare. 

5.4 Lärarens roll i arbetet med problemlösning 

Grundskolelärare A:  

Arbetet med problemlösning sker i helklass. Grundskoleläraren berättar om hur viktigt 

det är att låta alla elever få uttrycka sina svar i diskussion med varandra oavsett om det 

är korrekt eller inte. ”När eleverna är såhär små måste jag framställa matematik och 

problemlösning som något positivt och roligt istället för att fokusera på vad som är rätt 

och fel”. Grundskoleläraren anser att hens roll i undervisningen är att gå igenom 

uppgifterna med eleverna och agera vägledande genom diskussionerna. Detta kan 

kopplas till det som Smith och Stein (2014) skriver är lärares roll i arbetar med 

problemlösning nämligen att läraren ska planera undervisningen och agera 

vägledande. 

Grundskolelärare B:  

Grundskoleläraren anser att lektionernas förarbete och efterarbete är lika viktigt, ”Som 

lärare måste jag förbereda eleverna på problemen de kommer att möta och leda 

diskussionerna som uppstår. Detta gör jag för att göra eleverna medvetna om vad de 

lär sig under problemlösningstillfällena.”. Grundskoleläraren fortsätter berätta att hen 

under lektionen gå runt i klassrummet för att bilda sig en uppfattning om hur det går 

för alla elever för att sedan låta eleverna uttrycka sina svar i en diskussion, anledningen 

säger Lärare B är följande: ” Jag väljer att låta alla elever få presentera sina svar för att 

sedan diskutera om det är rätt sätt att lösa problemet”. Smith och Stein (2014) skriver 

om att lärarens uppgift bland annat är att planera och reflektera innan lektionen för 

att se eventuella tankegångar, vilket vi kan koppla till vad grundskoleläraren B gör.  
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Lärarens roll är även enligt författarna att överblicka och notera elevernas tankegångar 

under arbetes gång vilket även resultatet redogör för.  

Grundskolelärare C:  

Grundskoleläraren ser sin roll i problemlösningssituationer som central för att kunna 

genomföra en problemlösningsundervisning.” Det är omöjligt att bara släppa eleverna 

lösa på ett problem när de är så små som de är” Grundskoleläraren talar om att hen 

går igenom det stora problemet på smartboarden där de tillsammans läser problemet. 

Grundskoleläraren säger att hen förklarar orden så att eleverna förstår vad de ska göra. 

”När eleverna har kommit olika långt i läsutvecklingen måste jag ge alla elever 

förutsättningarna de behöver för att ta sig an problemet” Grundskoleläraren menar att 

lärarrollen även innebär att kunna ta ett steg tillbaka och låta eleverna få prova sina 

lösningar för att sedan diskutera olika lösningsstrategier och resultat. Lärare C:s roll 

har likheter med det som Smith och Stein (2014) skriver, nämligen att läraren ska 

vägleda eleverna i arbetet med problemlösning och diskutera olika lösningar för att 

utveckla elevernas kunskaper om olika lösningsstrategier. 

Grundskolelärare D:  

Grundskoleläraren berättar att arbetet med problemlösningen ser olika ut beroende på 

problemets innehåll. Hen talar om att rollen som lärare i arbetet innebär att välja ut 

ett problem och både förenkla och försvåra det för att nå ut till alla elever. Lärare D 

säger även att hens roll är att kunna förutse och vara beredd på eventuella fel och 

missförstånd för att kunna vägleda eleverna i rätt riktning. Grundskoleläraren säger 

däremot att problemlösning alltid bör diskuteras eftersom det visar elevernas olika 

lösningar. ”Att gå igenom problemen kan ge eleverna en bredare förståelse eller en aha-

känsla”. Grundskolelärarens agerande i arbetet med problemlösning överensstämmer 

med Smith och Stein (2014) syn på lärarens roll. Detta eftersom att grundskoleläraren 

anses utgå från elevernas utveckling genom en förberedande progression i uppgifterna, 

vägleder eleverna i arbetet och tar upp i diskussion, med förväntan om att fördjupa 

elevernas kunskaper genom att åskådliggöra olika tillvägagångssätt. 

Grundskolelärare E:  

Grundskoleläraren anser att hens roll i arbetet med problemlösning först och främst 

innebär att ge eleverna verktygen för att de ska kunna ta sig an problem. När eleverna 
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fått in grunderna anses hens roll innebära att vägleda de i arbetet. ”När eleverna har 

grunden kan jag vägleda de och leda diskussioner så de blir lärorika”. 

Grundskoleläraren berättar att de nu arbetar med problemlösning i helklass men 

önskar få in arbetsgången så de kan börja arbeta i mindre grupper. När eleverna kan 

detta anses arbetet bli mer värdefullt eftersom att ” arbetet i par eller mindre grupper 

ger eleverna en kännedom om olika sätt att lösa problemet”.  Resultatet redogör för att 

det finns likheter mellan vad grundskoleläraren anses ha för roll med vad Smith och 

Stein (2014) skriver är lärarens roll i arbete med problemlösning. Detta eftersom att 

de anser att lärares roll innebär att vägleda eleverna och att erbjuda eleverna att 

använda flera lösningsstrategier. 

Grundskolelärare F:  

I frågan om grundskolelärarens roll i arbetet är det första som berättas; ”Min roll är 

först och främst att se till och erbjuda eleverna möjligheten till att arbeta med 

problemlösning”. Vidare säger grundskoleläraren att lärarens roll varierar beroende på 

hur problemlösningsuppgifterna genomförs. ”Oavsett så vägleder jag eleverna, ibland 

kan de behöva vägledande frågor, och ibland gör jag bäst i att bara observera och inte 

diskutera med dem.” Hur grundskoleläraren gör berättar hen beror på uppgiftens 

innehåll vilket kan tolkas som att det finns en planering att utgå från. 

Grundskoleläraren berättar däremot om hur viktigt det är att diskutera med eleverna, 

om vad de kommit fram till, för att eleverna själva ska få sätta ord på sitt lärande men 

också för att tydliggöra elevernas olika lösningsstrategier. Resultatet redogör för att det 

finns likheter till det som Smith och Stein (2014) skriver om lärares roll i arbete med 

problemlösning. Läraren ska enligt författarna och grundskoleläraren planerna 

undervisningen och agera vägledande i arbetet. Lärarens uppgift är även att göra det 

möjligt för eleverna att se och använda olika tillvägagångssätt. Vi kan också tolka att 

undervisningen utgår från elevernas egna tänkande eftersom grundskoleläraren 

belyser vikten av att diskussioner gör det möjligt för eleverna att själva sätta ord på sitt 

lärande.  

Sammanfattningsvis finns uppfattningar om att lärarens roll är att planera 

undervisningen och vägleda eleverna i både arbetet och diskussioner för att dels möta 

eleverna i den nivå de befinner sig i men också för att ge eleverna kunskaper om olika 

lösningsstrategier. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat och metod att diskuteras. Diskussionens 

huvudteman bygger på det mest intressanta som framkommit i resultatet.  

6.1 Resultatdiskussion  

Nedan redovisas diskussionens två huvudteman. Det första, osammanhängande syn 

på problemlösning, redovisar att lärarnas syn på problemlösning inte stämmer överens 

med deras arbeta med det. Det andra, läromedlets påverkan på problemlösning i 

undervisningen, redovisar hur grundskolelärarna kan komma att påverkas av 

läromedlen i undervisningen.  

6.1.1 Osammanhängande syn på problemlösning 

Lärarnas syn på problemlösning och deras tanke om vad som är syftet med det 

överensstämmer inte med hur forskning definierar begreppet och vad som är dess 

syfte. Däremot visar grundskolelärarna att sättet de arbetar på stämmer väl överens 

med hur forsknings skriver att man kan arbeta med problemlösning. Skolverket (2018) 

menar att syftet med problemlösning är att eleverna genom matematikundervisningen 

ska ges möjlighet till att utveckla problemlösningsförmågan och inte olika 

lösningsstrategier eller andra matematiska kunskaper som många av de intervjuade 

lärarna menade.  Problemlösningsförmågan utvecklar eleverna genom att själva ta sig 

an problemen, vilket går förlorat om man som lärare går igenom problemet och 

redovisar vilka lösningsstrategier som eleverna behöver använda för att lösa det. Om 

lärare börjar introducera problemet och sedan matematiska redskap och metoder 

upplever eleverna undervisningen mer meningsfull och relevant (Lärorik, 2015). 

Skulle grundskolelärarna låta problemet stå i fokus skulle problemlösning kunna 

resultera i det som forskarna Lester och Cai skriver om att eleverna utvecklar flera 

förmågor, bland annat problemlösningsförmågan, som kommer att vara användbara i 

andra situationer. De menar även att eleverna kan utveckla en nyfikenhet och ett 

intresse för matematiken (Lester & Cai, 2010). Det sistnämnda är ytters viktigt med 

tanke på att Skolverket (2012) menar att intresset för matematik de senaste 15 åren har 

sjunkit och att arbetsmarknaden efterfrågar arbetskraft med problemlösningsförmåga. 

Skolans uppdrag är att undervisa eleverna och ge dem de redskap som de behöver för 
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att leva och verka i samhället av den anledningen är det av stor betydelse att lägga ett 

större fokus på problemlösning i matematikundervisningen (Skolverket, 2018). Trots 

att grundskolelärarna visar på en medvetenhet om vad som kännetecknar 

problemlösning för lärande resulterar det i att det fortfarande tycks vara som Sidenvall 

(2015) skriver att problemlösning är åsidosatt och att matematikundervisningens 

fokus ligger hos procedurinlärning och utantillinlärning.  

6.1.2 Läromedlets påverkan på problemlösning i undervisningen 

Läromedel är oftast uppbyggda med först en rutinuppgift som sedan följs av en 

problemlösningsuppgift. Eleverna får genom rutinuppgifterna lära sig olika strategier 

som de sedan får använda genom att lösa problemlösningsuppgiften. Lärorik (2015) 

benämner arbetsgången som traditionell och för att bidra till en större förståelse för 

eleverna bör arbetsgången ske på motsatt vis (Lärorik, 2015). Resultatet redogör för 

att majoriteten av lärarna arbetar med problemlösning på liknande sätt där de först 

går igenom strategierna och innehållet som eleverna behöver kunna för att lösa 

problemet. Konsekvensen blir då att man ger eleverna de redskap de behöver för att 

lösa uppgifter inte något problem. Detta gör att syftet med problemlösningen går 

förlorad. Arbetssättet kan ha att göra med det som Sidenvall (2015) skriver om den 

traditionella undervisningskulturen nämligen att lärare har undervisningstraditioner 

som de finner som en trygghet och som de förhåller sig till. Undervisningstraditionerna 

kan i sin tur bygga på läromedel och dess innehåll och uppbyggnad. Lester och Cai 

(2010) benämner den traditionella undervisningen idag som läromedelundervisning 

av den anledningen att läromedlet har ett stort fokus i matematikundervisningen. 

Författarna menar att detta kan leda till att problemlösning i undervisningen blir 

begränsad och att uppgifterna inte kan betraktas som tillräckligt utmanande eller 

anpassade till eleverna (Lester & Cai, 2010).  

Palm belyser vikten av att eleverna ska kunna relatera till problemen för att få svar som 

är mer realistiska och för att öka elevernas användning av aktuella kunskaper (Palm, 

2008). Detta medför att om läraren använder de problemlösningsuppgifter som finns 

i läromedel, ställer högre krav på läromedlets innehåll och relevans. Däremot brukar 

läromedel vara kommersiell och konstruerad med utgångspunkt i eventuella önskemål 

från verksamma lärare och aktuella styrdokument. Ändå är det av betydelse att lärare 

själva väljer problemlösningsuppgifter med tanke på elevernas olika intressen och 

bakgrunder. Konstruerar eller väljer lärarna problemen kan de också se till så att 
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eleverna får lösa olika problem vilket eleverna enligt Holgersson (2014) behöver få 

möjlighet till för att utveckla problemlösningsförmågan. Detta kan i sin tur betraktas 

som mer krävande av läraren. Smith och Stein (2014) skriver att 

problemlösningsundervisning kräver mer av lärarna i både tid och planering eftersom 

att lärare bör utgå från elevernas eget tänkande och kräver, liksom vilken undervisning 

som helst, en bra planering.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns förutsättningar till att grundskolelärare 

kan genomföra problemlösning i undervisningen. Denna studie kan bidra till en 

förtydligande bild på vad som anses vara problemlösning och vad det syftat till. 

Samtidigt är det av relevans att poängtera att studien är begränsad och kan av den 

anledningen inte betraktas som generell. Däremot vore det av betydelse att 

problemlösning definieras på ett mer tydligt sätt i läroplanen för att möjliggöra att alla 

lärare kan ha en liknande och mer framgångsrik undervisning för problemlösning.  

6.2 Metoddiskussion 

Informationen som skickades ut till respondenterna presenterade studiens syfte och 

forskningsfrågor. Valet av att skicka ut missivbrevet med information om studiens 

innehåll gjordes för att respondenterna inte skulle känna sig påhoppade eller förhörda 

i intervjuforumet. Samtidigt gjordes detta med vetskapen om att informationen kan ha 

bidragit med en medvetenhet hos respondenterna om problemlösning som de 

vanligtvis inte har haft.  

Valet av datainsamlingsmetoder, observation och semistrukturerade intervjuer 

motiverades utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Att först låta 

grundskoleläraren få undervisa i sin ”naturliga miljö” såg vi som en förutsättning för 

att kunna se hur arbetet med problemlösning verkligen genomfördes. Tanken av att 

kunna sammanställa observationerna innan intervjun var till vår fördel eftersom att 

observationerna låg till grund för den följande intervjun.  Det var även angeläget att 

intervjuerna genomfördes i en miljö där respondenten kände sig tillfreds. Detta för att 

få en god stämning i intervjuforumet och för att grundskolelärarna skulle känna sig 

lugna och trygga. De frågor som valdes att ställas till våra informanter anser vi var 

väldigt öppna och lättförståeliga vilket bidrog till att ett avslappnat samtalsklimat 

skapades. 
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Intervjuerna spelades in med grundskolelärarnas vetskap, detta för att enklare kunna 

transkribera det insamlade data. Att sedan delge grundskolelärarna den samanställda 

empirin där intervjun och observationen var sammanställd genomfördes för att 

grundskolelärarna skulle ha en möjlighet att se över vår sammanställning och kunna 

påverka om något konstigt synliggjordes. Detta genomfördes utan några svar på 

ändringar av samtliga respondenter. Om studien inte hade varit tidsbegränsad hade 

observationerna även kunnat filmas som kan ha bidragit med en tydligare bild på hur 

lärarna arbetar. Samtligt anser vi att observationsschemat fungerade bra och med 

tanke på att vi fick möjlighet att sammanställa det innan intervjuerna genomfördes 

därav gick ingen information förlorad.  

Bekvämlighetsurvalet som genomfördes gjordes med medvetenhet om att en hel 

lärarkårs inställningar och arbete med problemlösning inte synliggjordes. Detta kan 

ses som en brist i studien då endast sex grundskolelärares arbete och inställningar 

synliggjordes. Studien är dock relevant då resultatet kan bidra med reflektioner och 

nya tankar om hur den svenska skolan kan utveckla sitt arbete med problemlösning. 

Studiens styrka är att arbetet med planering, utförandet och transkriberingen har 

genomförts med fullständighet för att resultatet ska ha kunnat framställas på ett så 

korrekt sätt som möjligt. Trovärdigheten och äktheten stärks med ett tydligt resultat 

vilket har bidragit till en reflexiv studie. Detta medför att andra forskare kan genomföra 

vår studie på ett liknande sätt. För att godtyckliga tolkningar inte ska beaktas har vi 

valt att tydligt uttrycka definitioner av de begrepp som är centrala i denna studie: 

standarduppgift, matematiskt problem och problemlösning. 

6.3 Slutsats 

Med en utgångspunkt i att det fanns olika sätt att se på problemlösning ställde vi oss 

frågan om grundskolelärare i arbetet med problemlösning, verkligen arbetar med vad 

som anses vara en problemlösningsuppgift? Resultatet visar att många av 

grundskolelärarna inte har en tydlig uppfattning om problemlösning men att 

grundskolelärarna arbetar med det. Studien kan slå fast att definitionen av 

problemlösning är diffus och att grundskolelärarna, som vi intervjuat, till viss del 

arbetar med vad forskning anser är problemlösning,  
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6.4 Framtida forskning 

Baserat på studiens resultat skulle en framtida forskning kunna vara att undersöka om 

Problemlösningsundervisningen verkligen fungerar som forskning och styrdokument 

beskriver det. Detta för att bidra till en djupare förståelse för vad problemlösning är, 

hur man kan arbeta med det och framförallt syftet med att arbeta problemlösning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

34 

Referenslista  

Ahlberg, A. (1992). Att möta matematiska problem: En belysning av barns lärande. 
(Doktorsavhandling). Göteborgs Universitet. Tillgänglig: 
https://www.linkoping.se/contentassets/2670f32d9fc541a3a9341f6b63bf7bb9/la
rorik-nr2-2015-ori_skm.pdf?4a5ff4 

Brinkmann, S & Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun.(2. uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Hagland, K., Hedrén, R. & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem: inspiration 
till variation. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Holgersson, I. (2014). Att arbeta med öppna uppgifter [Elektronisk resurs]. 
Stockholm: Skolverket. 

Johansson, M & Palmér, H. (2017). Matematik och problemlösning. I H. Palmér., L. 
Karlsson., & M. Johansson., M. (red.) (2017). Entreprenöriellt lärande i 
matematik: vad, hur, varför? (Första upplagans första tryckning). Stockholm: 
Natur & Kultur Läromedel.(s.12-24). Stockholm: Natur & Kultur 

Karlsson, N. & Kilborn, W. (2015). Problemlösning och matematisk modellering. (1. 
uppl.) Malmö: Gleerups Utbildning.  

Klisinska, A Jablonka, E. (2014). Problemlösning: En kort beskrivning. Stockholm 
Fritzes. Tillgänglig: 
https://www.google.se/search?rlz=1C1CHZL_svSE733SE734&ei=wWsOXJ-
DIufPrgSu24iwAg&q=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort
+beskrivning&oq=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+be
skrivning&gs_l=psy-
ab.3...15120.21059..21283...0.0..0.142.2991.28j7......0....1..gws-
wiz.......33i160j33i21.YgaLqHFC1hU 

Lindberg, D. & Christiansen, C. (2010). Tema problemlösning i matematik. (1. uppl.) 
Stockholm: Liber. 

Lester, F. & Cai, J. (2010). Why is teaching with problem solving important to student 
learning? National council of teachers of mathematics, 1-6. Tillgänglig: 
https://www.nctm.org/uploadedFiles/Research_and_Advocacy/research_brief_
and_clips/Research_brief_14_-_Problem_Solving.pdf 

Lärorik (2015). Lärorik - Tidskrift för pedagogisk utveckling inom förskola och 
grundskola. Hämtad 2018-09-04, från 
https://www.linkoping.se/contentassets/2670f32d9fc541a3a9341f6b63bf7bb9/la
rorik-nr2-2015-ori_skm.pdf?4a5ff4 

Löwing, M & Kilborn, W. (2002). Baskunskaper i matematik: För skola, hem och 
samhälle. Lund: Studentlitteratur.  

Palm, T. (2008). Impact of Authenticity on Sense Making in Word Problem Solving. 
Educational Studies in Mathematics, 67(1). Tillgänglig: 
https://eric.ed.gov/?id=EJ785239 

Palmér, H. & van Bommel, J. (2016). Problemlösning som utgångspunkt: 
matematikundervisning i förskoleklass. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

https://www.linkoping.se/contentassets/2670f32d9fc541a3a9341f6b63bf7bb9/larorik-nr2-2015-ori_skm.pdf?4a5ff4
https://www.linkoping.se/contentassets/2670f32d9fc541a3a9341f6b63bf7bb9/larorik-nr2-2015-ori_skm.pdf?4a5ff4
https://www.google.se/search?rlz=1C1CHZL_svSE733SE734&ei=wWsOXJ-DIufPrgSu24iwAg&q=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&oq=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&gs_l=psy-ab.3...15120.21059..21283...0.0..0.142.2991.28j7......0....1..gws-wiz.......33i160j33i21.YgaLqHFC1hU
https://www.google.se/search?rlz=1C1CHZL_svSE733SE734&ei=wWsOXJ-DIufPrgSu24iwAg&q=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&oq=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&gs_l=psy-ab.3...15120.21059..21283...0.0..0.142.2991.28j7......0....1..gws-wiz.......33i160j33i21.YgaLqHFC1hU
https://www.google.se/search?rlz=1C1CHZL_svSE733SE734&ei=wWsOXJ-DIufPrgSu24iwAg&q=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&oq=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&gs_l=psy-ab.3...15120.21059..21283...0.0..0.142.2991.28j7......0....1..gws-wiz.......33i160j33i21.YgaLqHFC1hU
https://www.google.se/search?rlz=1C1CHZL_svSE733SE734&ei=wWsOXJ-DIufPrgSu24iwAg&q=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&oq=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&gs_l=psy-ab.3...15120.21059..21283...0.0..0.142.2991.28j7......0....1..gws-wiz.......33i160j33i21.YgaLqHFC1hU
https://www.google.se/search?rlz=1C1CHZL_svSE733SE734&ei=wWsOXJ-DIufPrgSu24iwAg&q=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&oq=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&gs_l=psy-ab.3...15120.21059..21283...0.0..0.142.2991.28j7......0....1..gws-wiz.......33i160j33i21.YgaLqHFC1hU
https://www.google.se/search?rlz=1C1CHZL_svSE733SE734&ei=wWsOXJ-DIufPrgSu24iwAg&q=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&oq=jablonka+%282014%29+probleml%C3%B6sning+en+kort+beskrivning&gs_l=psy-ab.3...15120.21059..21283...0.0..0.142.2991.28j7......0....1..gws-wiz.......33i160j33i21.YgaLqHFC1hU
https://www.nctm.org/uploadedFiles/Research_and_Advocacy/research_brief_and_clips/Research_brief_14_-_Problem_Solving.pdf
https://www.nctm.org/uploadedFiles/Research_and_Advocacy/research_brief_and_clips/Research_brief_14_-_Problem_Solving.pdf
https://www.linkoping.se/contentassets/2670f32d9fc541a3a9341f6b63bf7bb9/larorik-nr2-2015-ori_skm.pdf?4a5ff4
https://www.linkoping.se/contentassets/2670f32d9fc541a3a9341f6b63bf7bb9/larorik-nr2-2015-ori_skm.pdf?4a5ff4
https://eric.ed.gov/?id=EJ785239


 

  

35 

Sidenvall, J. (2015). Att lära sig resonera [Elektronisk resurs] : om elevers 
möjligheter att lära sig matematiska resonemang. Lic.-avh. Linköping : 
Linköpings universitet, 2015. Norrköping. 

Skolverket (2017). Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2016/17. 
Stockholm: Fritzes. Hämtad från 
https://siris.skolverket.se/siris/sitevision_doc.getFile?p_id=540973 

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: 
Fritzes. Hämtad från 
http://www.askunge.se/forlag/Laroplan_files/Matematik%20kommentarmateri
al.pdf 

Skolverket (2012). Tid för matematik. Erfarenheter från matematiksatsningen 
2009–2011. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2013). Undervisa i matematik genom problemlösning. Hämtad från 
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-
v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-
matematik/Grundskola/435_problemlosning%20%C3%A5k7-
9/1_matematikundervisninggenomproblemlosning/pdf_prob_ak7-
9_del1%20(1).pdf 

Skolverket (2014). PISA 2012-Digital problemlösningsförmåga hos 15-åringar i ett 
internationellt perspektiv. Rapport 406. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011: reviderad 2018. Stockholm: Skolverket.  

Smith, M.S. & Stein, M.K. (2014). 5 undervisningspraktiker i matematik: för att 
planera och leda rika matematiska diskussioner: med handledning för 
fortbildning. (1. utg.). Stockholm: Natur & kultur. 

Stein, M. K., & Smith, M. S. (1998). Mathematical tasks as a framework for reflection: 
From research to practice. Mathematics teaching in the middle school, 3(4), 268-
275.  

Taflin, E. (2007). Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande. 
Umeå Universitet. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådet Rapportserie 1;2011. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: https://www.vr.se/analys-och-

uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer.html#?year=2017 

 

 

 

 

 

https://siris.skolverket.se/siris/sitevision_doc.getFile?p_id=540973
http://www.askunge.se/forlag/Laroplan_files/Matematik%20kommentarmaterial.pdf
http://www.askunge.se/forlag/Laroplan_files/Matematik%20kommentarmaterial.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/435_problemlosning%20%C3%A5k7-9/1_matematikundervisninggenomproblemlosning/pdf_prob_ak7-9_del1%20(1).pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/435_problemlosning%20%C3%A5k7-9/1_matematikundervisninggenomproblemlosning/pdf_prob_ak7-9_del1%20(1).pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/435_problemlosning%20%C3%A5k7-9/1_matematikundervisninggenomproblemlosning/pdf_prob_ak7-9_del1%20(1).pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/435_problemlosning%20%C3%A5k7-9/1_matematikundervisninggenomproblemlosning/pdf_prob_ak7-9_del1%20(1).pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/435_problemlosning%20%C3%A5k7-9/1_matematikundervisninggenomproblemlosning/pdf_prob_ak7-9_del1%20(1).pdf
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer.html#?year=2017
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer.html#?year=2017


 

  

36 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som går vår åttonde och avslutande termin på Mälardalens Högskola. 

Som en avslutning ska vi skriva en uppsats. Vi som ska göra studien heter Hanna-Sofia 

Larsson och Josefine Sillén. Uppsatsen kommer att vara inriktad i ämnet matematik och 

kommer fokusera på matematiska problemlösningar för de yngre åldrarna. Syftet med studien 

är att undersöka hur grundskolelärares uppfattning om problemlösning stämmer överens med 

hur styrdokument och forskning ser på̊ problemlösning?  

I detta första stadium har vi fördjupat våra kunskaper genom att ha läst aktuell forskning och 

litteratur kring det utvalda ämnet. Men eftersom utgångspunkten i vår studie vilar på 

grundskolelärares uppfattningar av matematiska problemlösningar så har vi också för avsikt 

att ta hjälp av er verksamma grundskolelärare genom först observera och sedan intervju er. Vi 

vänder oss därför till dig, som har kunskaper och erfarenheter som är användbara och 

värdefulla för oss och vårt examensarbete. Observationen innebär att vi observerar dig som 

verkställd lärare med syfte av utveckla en fördjupad förståelse för hur du arbetar med 

problemlösning inom matematiken. Därför önskar vi att få vara med på en lektion som 

innefattar problemlösning. Intervjun kommer att bestå av ett mindre antal frågor och vår 

förhoppning är att en givande diskussion kommer att skapas. Intervjun beräknas ta omkring 

30 minuter.  

Vi kommer förhålla oss till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär för dig 

som deltagare att deltagandet är frivilligt och att ditt namn och personliga uppgifter inte 

kommer att redovisas i studien. Om du så skulle vilja så kan du avbryta intervjun och ditt 

deltagande. Du kan läsa mer om detta via denna länk: 

https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/forutsattningarforansokningarochbidrag/

etikriktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html   

De material som samlas in genom observationerna och intervjuerna kommer efter ventilering 

att kasseras. Resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål och presenteras i 

form av en uppsats vid Mälardalens högskola. Slutverationen kommer att publiceras på 

databasen DiVA, där ni kommer att kunna ta del av den och läsa den.  

Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss studenter eller vår 

handledare för mer information. 

Hoppas ni kan delta! 

Vänliga hälsningar 

Hanna-Sofia Larsson    Josefine Sillén 

hln14004@student.mdh.se   jsn15002@student.mdh.se 

Handledare:  

Jan Olsson  

jan.olsson@mdh.se  

https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/forutsattningarforansokningarochbidrag/etikriktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html
https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/forutsattningarforansokningarochbidrag/etikriktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html
mailto:hln14004@student.mdh.se
mailto:jsn15002@student.mdh.se
mailto:jan.olsson@mdh.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Introduktion 

 Presentera studiens innehåll 

 Villkoren som gäller. inspelning- raderas. 

 Konfidentiella krav. 

Kort redogörelse av grundskoleläraren 

 Antal år som verksam lärare? 

 Undervisar i vilken årskurs? 

 Behörighet? 

Vilket syfte har du som lärare med problemlösning? 

 Varför väljer du att arbeta med problemlösning?  

 Problemlösning som metod? 

 Problemlösning som mål? 

 Problemlösning som verktyg? 

 Problemlösning som arbetssätt? 

 

Hur väljer du ut de matematiska problemlösningarna? 

Kan du ge ett exempel på vilka problemlösningar som används i undervisningen? 

 Vad ska eleverna lära? 

 Vad är viktigt att fokusera på? 

 Öppna frågor, vardagsrelation, rika problem eller problem? 

Hur genomförs arbetet med problemlösningsuppgifter? 

 Upplägg? Introduktion, presentation, diskussion? 

 Individuellt? Grupp? Helklass? 

 Tid? Vad händer ifall någon elev blir klar tidigare? 

Vilka strategier, representationsformer och uttrycksformer används av eleverna? 

 Rita, arbeta baklänges, exempel, konkret material? 

 Tabeller, diagram, rita, symboler? 

Vilken roll har du som lärare i arbetet med problemlösning? 

 Vägledande? 

 För att eleverna ska förstå innehållet? 

 Vid frågor? 

 Vid diskussion, tankar vid problematik? 

Vilka fördelar och nackdelar ser du i arbetet med problemlösning? 

 Problematik? 

 För elever? 

 För dig som lärare? 
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Avslutningsvis… 

 Övriga tankar eller funderingar som kan ha framkommit under intervjun? 

 Tacka för intervjun. 
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Bilaga 3 – Observationsschema   

Förberedelser Inledning 

Genomgång Arbetssätt 

Kommunikation Avslut 

 


