
 

 

 

 

 

Problemlösning i matematik för årskurs 1-3 
25 lärares syn på problemlösningsundervisning inom matematiken för årskurs 1-3 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas Björk & Hans Eklöf  Handledare: Maria Larsson 
Examensarbete i utveckling av  Examinator: Tor Nilsson 
matematiskt tänkande Ht 2013    
     

 
 

 
 



1 
 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att försöka ta reda på vad 25 lärare i årskurs 1-3 anser 
om problemlösning. Hur stor del som problemlösning har inom matematik 
undervisningen för årskurs 1 till 3, ta reda på hur lärarna arbetar med det i skolan samt 
vilken inställning, positiv eller negativ, de har till att arbeta på detta sätt. Vi har valt att 
arbeta med en explorativ enkätstudie för att få in svar till vårt arbete. Den var uppdelad 
i tre olika frågedelar: bakgrundsfakta om lärarna, 2 öppna frågor samt 58 frågor med 
fasta svarsalternativ. Respondenterna var alla lärare i lågstadiet för årskurs 1-3.  
Resultatet sammanställdes i form av diagram för att göra resultatet överskådligt för 
läsaren.  
I vår studie framkommer det att samtliga 25 lärare arbetar med problemlösning inom 
matematikämnet. De flesta lärare anser att genom att arbeta med problemlösning blir 
matematiken mer intressant för eleverna. Många anser också att eleverna får till fälle att 
prata matematik, använda olika uttrycksformer samt att eleverna får träna på att tänka 
utanför ”ramarna”. 

Nyckelord: Matematik, problemlösning, lågstadiet, arbetssätt 
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1. Introduktion 
 
Vikten av att i ämnet matematik undervisa med hjälp av problemlösningsuppgifter 
förstärks i den senaste Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Skolverket, 2011a). Där finns problemlösning med i det centrala innehållet för alla 
årskurser, samt även som en förmåga som eleven ska tillägna sig. I Årskurs 1-3 (som vår 
studie fokuserar på) är problemlösning en del av det centrala innehållet. Eleverna ska 
lära sig olika strategier för problemlösning och lära sig att formulera matematiska 
frågeställningar i enkla vardagliga situationer (Skolverket, 2011a). 
 

I den litteratur vi studerat (Grevholm 2012 samt Hagland, Hedrén & Taflin, 2005) 
under vår matematikutbildning så gör författarna också den bedömningen att 
problemlösningsundervisningen i matematik i skolorna bör ökas på. Grevholm (2012) 
menar att matematisk problemlösning kan anses vara det centrala i matematiken och 
själva kärnan i matematisk aktivitet. Vi vill därför i denna studie undersöka hur stor del 
problemlösning har inom matematik undervisningen för årskurs 1 till 3 samt ta reda på 
hur lärarna arbetar med det i skolan samt vilken inställning, positiv eller negativ, de har 
till att arbeta på detta sätt.  
 

Vår nyfikenhet för undervisning genom problemlösning väcktes också under våra 
fältstudier ute i skolorna under de få lektioner som vi observerade. Vi tyckte att det var 
ett bra arbetssätt som gjorde att våra personliga uppfattningar att undervisa matematik 
med hjälp av problemlösning stärktes. Vi noterade att eleverna blev mer engagerade och 
motiverade på ett annat sätt än att bara räkna för sig själva i läroboken. Vi blev därför 
under våra praktikveckor ute i skolorna förvånade över att problemlösning hade en 
ganska liten eller ingen plats alls i matematikundervisningen.  
Hagland, Hedrén och Taflin (2005) påpekar att undervisning i problemlösning ger 
eleverna mer motivation och större möjligheter att stärka och utöka sina kunskaper 
inom ämnet. 
 

Ahlberg (1995) menar att många lärare uppfattar matematik som ett lätt ämne att lära 
ut. Förklaringen till det är kanske att många lärare enbart låter läroboken styra 
undervisningen, vilket innebär mest enskild färdighetsträning för eleverna. Då är risken 
att undervisningen inte leder till någon djupare matematisk förståelse för eleven. 
Förutom att undersöka hur lärares inställning till undervisningsformen är, så vill vi 
även få en inblick i hur problemlösningsundervisningen är organiserad och hur stor del 
den används i skolorna idag. Eftersom det inte är så lätt att hitta något svar på dessa 
frågor i aktuell forskning så har vi försökt att ta reda på detta genom att göra en 
enkätstudie. 

I den första delen av detta arbete finns inledningen samt också syftet med denna 
undersökning. I litteraturdelen beskrivs resultat från tidigare forskning, övrig litteratur 
samt referat ur läroplanen. Tredje delen omfattar metodologin. Där motiverar vi vilka 
metoder vi har valt till vår undersökning. Där beskrivs tillvägagångssättet och 
argumenten för de ställningstaganden som vi gjort. Vi har valt att arbeta med en 
explorativ enkätstudie med deskriptiv statistik. Sedan följer resultatet av vår 
undersökning. Enkätresultaten presenterar vi i diagramform med hjälp av korta 
kommentarer. I den femte delen följer slutsatserna. Här redogör vi vad vi har kommit 
fram till genom tidigare forskning som vi läst kopplat till resultaten av vår egen 
undersökning. Till sist kommer vi till  diskussionen.  Där diskuteras resultatet av 
undersökningen i förhållande till egna åsikter och erfarenheter.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Vårt syfte är att undersöka hur 25 lärare arbetar med problemlösning i sin 
matematikundervisning för årskurs 1-3.  
Arbetet utgår ifrån följande frågeställningar: 
 

 Vilken definition har lärarna på vad ett matematiskt problem är? 

 Vad anser lärarna att eleverna lär sig med hjälp av problemlösningsuppgifter i 
matematiken? 

 Hur organiserar lärarna sin problemlösningsundervisning i klasserna? 
 

2. Litteraturgenomgång 
I litterarurdelen belyses vad forskare och författare anser vad eleverna lär sig med hjälp 
av problemlösning samt hur undervisningen bör organiseras. Här tas det även upp när 
denna form av undervisning kan introduceras i skolan. Även lärares attityder till 
matematikämnet och eventuella effekter av det lyfts fram i genomgången. 
 

2.1 Vad ett matematiskt problem är och val av problem 
Här beskrivs vad forskare och författare har för syn på vad ett matematiskt problem är 
samt vikten av att välja ut lämpliga och meningsfulla problem för att undervisningen 
ska bli så framgånsrik som möjligt. 

2.1.1  Vad är ett problem? 
Enligt Svenska Akademins ordlista (2011) så kan ordet problem definieras som en 
vansklig fråga, en svårighet eller som en uppgift att lösa.  I vardagligt tal är ordet 
problem ett begrepp som vi ofta relaterar till olika svårigheter, till exempel av personlig 
art. Enligt Doverborg och Pramling, (1995) är ett problem en svårighet som kräver en 
ansträngning för att lösas men kan också vara en uppgift som kräver tankearbete och 
analys. Ett problem som vi möter i vardagslivet har inte alltid någon rätt lösning eller till 
och med ibland ingen lösning alls, men inom matematiken är vi ofta ganska fixerade vid 
just den ”rätta lösningen”. Något som väl i högsta grad gäller för oss vuxna. 

Ulin (1991) menar att alla människor möter mängder av problem av olika slag, t ex på 
arbetsplatsen eller i närmiljön ställs vi inför problem som vi ofta måste finna en lösning 
på. Beroende på hur komplicerat problemet är så tvingas vi lägga ner både tid och kraft 
på problemlösning. Inom matematikämnets område så har vi möjlighet att lära oss om 
problemlösning, som vi kan ha nytta av i största allmänhet. Matematiken kan då 
erbjuda ett övningsfält för tänkandet, där man kan lära sig sätt att tänka på som man 
sedan kan använda i vardagslivet. 

2.1.2  Vad är ett matematiskt problem? 
Björkqvist (2001) skriver att inom matematikämnet räknas ett problem som en uppgift 
som ska utföras, men där den som ska lösa det inte från början vet vilka 
lösningsmetoder som ska användas. 

Ulin (1991) skriver även att insikten om att matematik handlar om just problemlösning 
växer alltmer och att eleverna bör få klara av problemlösningsuppgifter på egen hand 
där det krävs att de får tid och ro för att lära sig.  Sedan menar Ulin att hur elevernas 
kunnande och självförtroende ökar beror till stor del på hur lärarens inlevelse och 
intresse för problemlösning är. 
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Även i Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b) beskrivs 
problem i matematisk mening som en uppgift som eleven inte på förhand vet lösningen 
på utan eleven måste pröva sig fram till en lösning. Dessutom hävdar man att uppgiften 
inte ska vara av rutinkaraktär, för då kan den inte kategoriseras som just ett problem.  

En uppgift kan definieras som den övergripande benämningen på olika sorters 
övningar, där rutin- och standarduppgift kan sägas vara av en sort som inte innebär 
några svårigheter för den elev som ska lösa den.  Textuppgift eller benämnd uppgift 
beskrivs som en övning som förutom matematiska symboler även är given med en text. 
En given uppgift kan alltså vara ett problem för en person men av rutinkaraktär för en 
annan. Alla uppgifter, även de som inte beskrivs med en text, kan definieras som ett 
problem om de uppfyller tre särskilda krav (Hagland m.fl. 2005). 
 

● En person vill eller har behov av att lösa uppgiften. 
● Personen har i initialskedet ingen given procedur för lösningen. 
● Personen behöver anstränga sig för att lösa uppgiften. 

 

Enligt Björkqvist (2001) innebär det att det blir en individrelaterad definition av 
begreppet vilket får till följd att ett problem kan uppfattas olika av de som ska lösa det. 
Han menar också att man tidigare i matematikundervisningen har haft uppfattningen 
att ett matematiskt problem har varit detsamma som en textuppgift eller en benämnd 
uppgift men att man numera håller definitionen av ett matematiskt problem närmare 
definitionen av ett vardagligt problem. 

Kilborn och Löwing (2002) beskriver också ett problem som en uppgift som den som 
möter ska ha viljan att hitta en lösning på, och där det inte bör finnas en redan färdig 
rutin för lösningen. Problemet kräver även att man försöker lösa det på flera olika sätt. 
Om vi sedan enbart menar matematiska problem så hävdar Kilborn och Löwing att den 
som ska lösa det behöver kunnande i matematiska begrepp, samband och strukturer. 

 

2.1.3  Definition av ett rikt problem 
En typ av problem kan kategoriseras som ett så kallat rikt problem, vilket innebär ett 
problem som har en uppsjö av möjligheter till en givande diskussion av matematiska 
begrepp, strukturer och procedurer. 
 
Hagland m.fl. (2005) har sju kriterier som ska uppfyllas för att ett problem ska 
kategoriseras som rikt:  

● Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer 
● Problemet ska vara lättförståeligt och alla ska kunna arbeta med det. 
● Problemet ska vara en utmaning och kräva en ansträngning 
● Det ska finnas flera olika sätt att lösa problemet på, med skilda strategier och 

representationer 
● Problemet ska kunna leda till en diskussion kring det matematiska innehållet 

utifrån elevernas olika lösningar. 
● Problemen ska bygga broar mellan skilda matematiska områden. 
● Problemen ska ge elever och lärare möjlighet att kunna formulera egna problem. 

 

Pettersson och Wistedt (2013) anser att då elever löser s.k. rika matematiska problem så 
introducerar dessa viktiga matematiska begrepp och stimulerar även elevernas 
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kreativitet eftersom den sortens problem inte kan lösas med de metoder som eleverna 
redan är förtrogna med. Dessutom behöver eleverna använda olika strategier och 
problemen är också lösningsbara på skilda svårighetsnivåer där lösningen är beroende 
av vad eleverna kan och vet sedan tidigare. 

Rika problem kan därför användas för att synliggöra elevernas matematiska förmågor 
och för att utmana deras matematiska förståelse. Elevernas olika lösningsförslag ger en 
bild av hur deras matematiska förståelse ser ut. 

 
2.1.4  Val av problem 
Hur uppgifterna inom problemlösningsundervisningen ser ut är av stor betydelse för 
elevens möjlighet att utveckla sitt språk, sin kreativitet och sitt tänkande. Grevholm 
(2012) skriver att de uppgifter eleven får i matematikämnet ger olika utfall beroende på 
hur de är formulerade. Problemets design spelar en stor roll för hur utvecklandet och 
kunnandet i problemlösning ser ut.  

Valet av problem blir alltså väldigt avgörande för hur framgångsrik undervisningen blir. 
Grevholm (2012) ställer följande krav på ett problem för att det ska kunna användas i 
problemlösningsundervisningen: 

● Det ska inte vara en rutinuppgift för eleverna där de redan har en färdig 
metod för lösningen. 

● Arbetet ska utveckla eleverna i matematik och tillföra något värdefullt till 
undervisningen. 

● Det ska vara ett meningsfullt problem för eleverna. 
● Eleverna ska tycka att problemet är intressant och spännande. 
● Eleverna ska ha möjlighet att lyckas med lösningen och de bör känna att 

det är mödan värt att gripa sig an problemet.  
 
När läraren ska välja ut ett problem till sina elever så bör den veta vilka möjligheter 
problemet har. Vad är det eleven ska lära sig?  

Varje problem måste därför prövas både teoretiskt och på elever för att man ska komma 
fram till vad som är möjligt att arbeta med. Ett viktigt krav när man ska välja problem är 
att det ska finnas ett antal alternativa lösningar samt att redovisningen ska göra ett 
flertal representationsformer möjliga. En del lärare väljer att plocka sina problem från 
läroböcker. Andra vill konstruera problemen på egen hand för att ha kontroll över vad 
problemen ska ha för möjligheter och svårighetsgrad. Det kallas för task design 
(Grevholm, 2012). 

Att få möta olika sorters komplicerade vardagsproblem och pröva att lösa dem är ett av 
skolundervisningens viktigaste områden betonar Kilborn & Löwing (2002). Detta för att 
det är en viktig kunskap som eleverna kan använda senare i livet där de stöter på 
allehanda vardagliga problem som behöver en lösning. För det krävs en medveten och 
långsiktig planering av läraren i valen av matematiska problem så att eleverna kan 
utveckla sin problemlösningsförmåga successivt.  

Eftersom undervisningen med problemlösning startar med ett problem, bör därför 
problemet vara så öppet som möjligt vilket ger eleverna möjlighet att befästa och utöka 
vad de redan vet samt ge dem ytterligare stimulans i lärandet. Lärarens viktiga uppgift 
blir då att välja ut och utveckla just dessa problem. Förutom att välja lämpliga uppgifter 
bör läraren organisera samtalen i klassrummet så eleverna kan utveckla sin 
matematiska förståelse. En undervisning med hjälp av problemlösning förutsätter att 
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eleverna deltar aktivt i kunskapsbildningen och att de har möjlighet att koppla 
matematiklärandet till sina egna förutsättningar (Boesen, Emanuelsson, Wallby & 
Wallby, 2006). 
 
Grevholm (2001) menar att problemlösning är förknippat med möjligheten till förnyade 
utmaningar i form av nya problem. Problemets lösning behöver inte vara en slutpunkt i 
sig utan kan vara en början på ett fortsatt matematiskt resonemang. Problemlösning 
framstår därför som mycket lämpligt när de “nya” generationerna ska bygga upp sin 
matematiska kunskap.  

Att skapa egna problem till undervisningen bör vara en möjlighet för eleverna, men då 
är det viktigt att det inte enbart är de högpresterande eleverna som har den möjligheten. 
Det är något som alla elever borde få pröva och som de har stor nytta av i sin 
matematikinlärning. Det hjälper dem att bli goda problemlösare samt stimulerar ett 
större intresse för matematikämnet. Läraren kan också få en uppfattning om elevernas 
matematiska förståelse genom att studera de problem som eleverna skapat. De problem 
som eleverna själva har skapat borde knyta bättre an till deras egna vardagliga intressen 
än vad de som läraren skapat gör, detsamma gäller också de problem som läroboken 
innehåller (Hagland m.fl. 2005). 
 

2.2 Vad eleverna lär sig med hjälp av matematisk problemlösning 
Under denna rubrik beskrivs den traditionella matematikundervisningen och varför 
forskarna anser att problemlösning är en viktig del inom matematikämnet. 
 

2.2.1  Hur har den traditionella matematikundervisningen sett ut? 
Om den traditionella matematikundervisningen i skolan är mer inriktad på att bara lösa 
uppgifterna i läroboken så menar Ahlberg (1995) att det kan leda till att eleverna inte 
inser att de kan använda matematik till att lösa problem även i vardagen. Eleverna kan 
då ha föreställningen att det viktigaste i lärandet är att komma fram till det rätta svaret 
på uppgifterna så fort som möjligt. Då blir kommunikationen i klassrummet ofta 
begränsad till en dialog mellan läraren och de elever som har eventuella frågor.  

I de ensidiga fall där uppgifterna kommer enbart från läroboken blir lärarens roll att 
påvisa lösningar för eleverna som sedan övas genom att man räknar individuellt på det 
sätt som läraren visat. En sådan undervisning kan leda till att elevernas kunskap i 
matematik inskränker sig till en uppsättning av fakta, procedurer och formler som 
eleven behärskar på ett ytligt och osammanhängande sätt, vilket kan göra att eleven inte 
vet vad den ska använda sin matematikutbildning till utanför skolans värld (Boesen 
m.fl. , 2006). 

Pettersson och Wistedt (2013) tycker även de att mycket av lärandet i skolans 
undervisning handlar om att öva eleverna i färdigheter istället för att förstärka deras 
djupare förståelse av ämnet så blir det så att det ägnas allt för mycket tid i skolan åt 
enskild färdighetsträning i läroböcker, s.k. tyst räkning av rutinuppgifter. Detta innebär 
att eleverna får svårt att skapa sig någon riktig förståelse av ämnet. 

En lärare som känner sig osäker på ämnet matematik, och som inte har byggt upp ett 
självförtroende inom det, får ofta svårt att själv ha kontroll över sin undervisning, utan 
låter istället läroboken styra undervisningen. Samtidigt är det viktigt att läraren besitter 
kunskap om praktiska och varierande arbetssätt. En lärare som enbart använder 
traditionella och strama teoretiska metoder får svårare att nå ut till samtliga elever 
(Malmer, 1999). 
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2.2.2 Varför är problemlösning viktigt? 
När eleven ska lära sig att lösa problem så är det viktigt att det finns matematikuppgifter 
som inte är av rutin- eller standardtyp utan elever ska utmanas med ett problem som de 
tidigare inte har stött på. Förmågan att kunna tolka ett problem och veta vad som ska 
lösas är en viktig kompetens som tränas vid problemlösning. Eleverna ska också lära sig 
den problemlösande processen, dvs. behandlingen av ett problem när de från början 
inte vet hur lösningen ska ske (Grevholm, 2012). 

Hon skriver också om att kunskap i problemlösning är viktigt för det kan ge eleverna 
möjlighet att se sambandet mellan matematik och verklighet. 
Lusten och motivationen för att arbeta med matematik kan öka genom att eleven 
utmanas med att lösa problem, där själva lösningen av problemet kan bidra till en ökad 
tro på elevens egen förmåga samt ett stärkt självförtroende. Att då ta del av och få 
resonera om andra elevers lösningar av samma problem framhålls av många som viktigt 
i inlärningen. Man kan också se problemlösandet i matematikämnet som en 
förberedelse för ett senare problemlösande i det framtida yrkeslivet och vardagslivet för 
eleven Grevholm (2012). 

Eleverna måste få möjlighet att kunna samla på sig flera olika problemlösnings-
strategier anser Hagland m.fl. (2005) och därför blir undervisningen i problemlösning 
mycket viktig för elevens framtida liv.  

Grevholm (2012) hävdar att matematikundervisningen för närvarande genomgår en 
förändringsprocess. Den matematik som undervisas i dagens skola kommer i framtiden 
att få annan betydelse. Rutinräkning och att rita t.ex. grafer för hand kommer att 
minska eftersom det görs bättre med olika sorters hjälpmedel. Eleverna behöver istället 
en undervisning som lär dem att tänka och resonera logiskt, argumentera, kritiskt 
granska samt lösa problem på ett flexibelt sätt. Att studera kamraters lösningar och se 
alternativa lösningar på problem och även lära sig att formulera egna problem blir allt 
viktigare inom undervisningen. Ett problemlösningsperspektiv på matematiken hjälper 
elever att se hur de i framtiden kan ha nytta av ämnet i t ex sitt yrkesliv. 

Problemlösning kommer då att ha en särställning när det handlar om att utveckla eleven 
i matematisk mening. Många anser också att problemlösning helt enkelt är detsamma 
som matematik, för har man problemlösning i centrum för undervisningen så kommer 
de andra delarna i ämnet att involveras automatiskt och på det sättet så bildar allt en 
helhet (Grevholm, 2012). Det hävdas av många att problemlösning är den yttersta 
formen av matematik och att man lär sig matematikämnet för att just kunna lösa en 
mångfald av olika problem. (Löwing & Kilborn, 2002). 

Ahlberg (1995) hävdar också språkets stora betydelse i matematikinlärningen, därför är 
det förvånande att eleverna sällan får lösa problem tillsammans och samtala med 
varandra under lektionerna. En betydelsefull fördel med att eleverna löser problem 
tillsammans är att de får ta ett större ansvar för sitt arbete vilket kan leda till ett större 
engagemang för den enskilde eleven. Dessutom måste eleverna komma med egna 
förslag och redogöra för hur de tänker. Att lyssna på kamraterna och ta ställning till 
olika lösningsförslag kan göra eleverna medvetna om sitt eget tänkande. Det är viktigt 
att läraren visar stöd och intresse för elevernas samtal för att det ska kunna bidra till 
elevens lärande.  

Grevholm (2012) skriver med hänvisning till Lester och Lambdin (2006) att 
huvudmålet för en undervisning i matematik med hjälp av problemlösning är att 
eleverna ska utveckla förståelse för olika matematiska begrepp och metoder. Det görs 
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bäst genom att eleverna arbetar med utvalda problem som innehåller den matematik 
som är avsedd att studeras. Om eleverna ska kunna utveckla en sådan förståelse för 
matematiska begrepp är nyckeln elevens eget engagemang och att de skapar mening i de 
problemuppgifter som de arbetar med. Att problemlösandet även lär eleven att tänka 
matematiskt och gör att eleven så småningom kan använda sitt sätt att tänka i vilken 
matematisk situation som helst är en stor fördel. 

Då krävs enligt författarna att den matematik som ska läras ut finns inbäddad i 
problemen som ska lösas. Dessutom måste uppgifterna vara utmanande och bygga på 
vad eleverna redan vet och känner till, och läraren bör även bygga upp en miljö som 
uppmuntrar eleverna att lära sig på detta sätt. Vidare ska läraren betona för eleverna 
vikten av att analysera varandras lösningsmetoder och att de även belyser den 
matematik som de lär sig genom undervisningen. Det är krav som bör uppfyllas för att 
en problemlösningsundervisning ska ge eleverna en djupare förståelse för ämnet. 
(Boesen m.fl., 2006). 

Grevholm (2012) refererar till Lester och Lambdin (2006) som menar att 
problemlösning och förståelse lever i en symbios. De menar att en förståelse av ämnet 
ökar möjligheten till problemlösning och att lära sig genom problemlösning ökar 
förståelsen för matematiken. De menar att det finns sex skäl för elever att lära sig med 
förståelse: 

● förståelse är motiverande 
● förståelse stödjer djupare förståelse 
● förståelse hjälper en att minnas 
● förståelse underlättar möjligheten att kunskaperna kan föras över till nya 

områden 
● förståelse påverkar inställning och uppfattningar 
● förståelse stödjer utvecklingen av elever som är självständiga 

 
Man kan säga att det bästa skälet till att lära elever matematik genom problemlösning är 
att det leder till att eleverna lär sig med förståelse, vilket ger eleven en hel del andra 
goda egenskaper på ”köpet” (Grevholm, 2012). 

 
2.3 Organisering av problemlösningsorienterad undervisning 
George Pólya har utvecklat en metod för problemlösning som är användbar i flera olika 
situationer. Metoden bygger på följande fyra faser: 

Definition av problemet - att klargöra problemet.  
Planering av en lösningsstrategi - man kan jämföra sitt problem med andra kända 
problem och hitta likheter. 
Genomförandet av lösningsstrategin - Man genomför uppgiften och kontrollerar de 
olika stegen. 
 Kontroll av resultatet - är svaret rimligt? Kan man göra på något annat sätt, kanske 
enklare? Kan man generalisera? (Pólya, 2004)  

 
Hagland m.fl. (2005) hävdar att den fjärde fasen i Pólyas metod kanske är den viktigaste 
men att den ofta glöms bort. De menar att läraren bör hjälpa eleven med att ställa frågor 
så att eleven själv kan kontrollera svaret och se om det är ett rimligt svar och om det 
möjligen finns andra sätt att lösa problemet. 

Hagland m.fl. (2005) menar att problemlösningsundervisning kan delas upp i tre olika 

delar: 
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 Introduktion av problemet 

 Eleven arbetar med problemet enskilt eller i grupp 

 Eleverna diskuterar gemensamt olika matematiska lösningar i klassen 
 

2.3.1 Introduktion av problem 
Att introducera problemet är viktigt eftersom eleverna måste ha klart för sig vad 
problemet handlar om och går ut på. Läraren kan t.ex. berätta om problemet, skriva på 
tavlan eller använda andra tekniska hjälpmedel. Ett annat alternativ kan vara att dela ut 
problemtexten till eleverna på ett papper. Det finns möjlighet att låta eleverna få 
problemet som läxuppgift så att de kan arbeta med det enskilt först för att sedan arbeta 
vidare med det i grupp. Fördelen med detta menar författarna är att varje elev får söka 
en lösning på egen hand först innan man diskuterar vidare i grupp (Hagland m.fl. 
2005). 

2.3.2 Arbeta enskilt eller i grupp 
När det gäller grupparbete så menar Hagland m.fl. (2005) att mindre grupper om 2-4 
elever är att förorda så att alla i gruppen får framföra idéer och tankar om olika 
lösningar på problemet. Då får alla en möjlighet att diskutera matematiken i problemet 
som författarna anser har stor betydelse. Sammansättningen av grupperna är av vikt 
och de menar att heterogena grupper är att föredra dvs. att man blandar 
medelpresterande och högpresterande elever. Läraren sätter samman eleverna i grupper 
och de bör arbeta tillsammans kontinuerligt. När eleverna arbetar både enskilt och i 
grupp så ska läraren ta del av deras arbete för att kunna ge eleverna lämpliga tips men 
inte avslöja lösningen samt även ha överblick över elevernas olika lösningsförslag för att 
kunna välja ut några intressanta lösningar inför den kommande klassrumsdiskussionen. 
 
De olika gruppernas redovisning kan ske på skilda sätt t.ex. genom att redovisa inför 
klassen på tavlan, Smartboard, PowerPoint eller dylikt. Det viktigaste här är att eleverna 
ska få förklara sina lösningar och argumentera för dem inför sina klasskamrater för att 
ge en möjlighet till att alla i klassen att få tillgodogöra sig olika begrepp, metoder och 
strategier anser Hagland m.fl. (2005). 

I vardagslivet så löser vi ofta problem tillsammans med andra, men i 
matematikundervisningen så menar Ahlberg (1991) att vi alltför sällan låter eleverna 
samarbeta kring problem eller andra typer av uppgifter. Det innebär att elevernas arbete 
i matematikämnet inte så ofta får utföras i smågrupper. Kanske anser en del lärare att 
det är svårt att utvärdera och bedöma enskilda elevers prestationer i ett grupparbete 
eller att ljudnivån i klassrummet blir för hög när eleverna samtalar med varandra. 
Läraren kan anse att den förlorar kontrollen över det arbete som eleven gör 
(Emanuelsson m.fl., 1991). 

2.3.3 Samtal kring olika lösningar 
Ahlberg (1991) skriver att matematik är ett kommunikativt ämne där eleverna borde få 
samtala, diskutera och argumentera inom undervisningens ramar. De ska alltså tillåtas 
att ”tala matematik” i smågrupper eller i helklass. Lärarens attityd till elevernas 
samarbete i smågrupper blir viktigt för att samverkan i grupperna ska fungera. Då är det 
av vikt att läraren visar intresse och engagemang för elevernas tankar, dessutom bör 
läraren uppmuntra eleverna att lyssna på varandra samt stödja eleverna på så sätt att de 
vågar och vill framföra sina egna idéer och tankar. Men om läraren styr 
kommunikationen i gruppen för hårt och för mycket kan det medföra att diskussionen 
inom gruppen hämmas, eftersom eleverna då mest svarar på lärarens frågor istället för 
att de framför sina egna olika uppfattningar (Emanuelsson m.fl., 1991). 
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Det är också bra om eleverna redan från början inser vad problemlösning innebär och 
att det är de själva som ska finna lämpliga metoder för lösningen hävdar Skoogh och 
Johansson (1991). Annars kan det lätt bli så att eleven tillåts vänja sig vid att man får 
hjälp av läraren när man har en fråga, och det kan leda till att läraren enbart får springa 
runt bland eleverna och förklara. Då får man passiva elever som inte lär sig olika 
strategier inom problemlösandet ((Emanuelsson m.fl., 1991)). 
Dessutom är det viktigt att man som lärare ser upp med den s.k. ”lotsningen” vad gäller 
problemlösningsundervisningen. Löwing & Kilborn (2002) menar att den inträffar då 
eleverna genomskådar hur ett problem är konstruerat och kan avge ett riktigt svar utan 
att ha förstått vad problemet egentligen handlar om. Läraren får därför inte bara nöja 
sig med det rätta svaret utan måste även följa upp vilka strategier som eleven använt 
(Löwing & Kilborn, 2002). 

2.4 När kan man börja undervisa med problemlösning? 
Det är viktigt att ha ett långsiktigt mål för undervisningen för att kunna lära elever 
problemlösning, skriver Löwing och Kilborn (2002). Det gäller att börja redan i tidig 
ålder med enkla enstegsproblem för att senare introducera mer avancerade 
problemtyper.  
Viktigt är också att eleverna får lära sig att använda olika lösningsmodeller och att de får 
vänja sig vid att arbeta såväl enskilt som i grupp med problemen.   

Lester och Cai (2010) anser också de att man bör börja i tidig ålder med 
problemlösningsuppgifter i undervisningen och för att eleverna ska bli framgångsrika 
problemlösare ska man låta utvecklingen gå långsamt och ta tid. Dessutom är det då 
viktigt att problemlösning blir en regelbunden och återkommande del i undervisningen. 

De menar att man kan börja med problemlösning innan barnen börjat i den vanliga 
skolundervisningen. Detta för att barnen redan tidigt i åldrarna ska känna till 
matematiska begrepp och procedurer och författarna har även uppfattningen att riktigt 
små barn redan har förmågan att kunna lösa problem med hjälp av olika strategier och 
metoder.  Lester och Cai skriver också att problemlösning bör vara en självklar del av 
matematikämnet, och inte något som man ser som en separat del i läroplanen. Det ska 
finnas med i alla delar av matematikundervisningen.  Problemlösning ska ha en 
dominerande roll i matematiken för alla åldrar från förskolan och uppåt (Lester & Cai, 
2010). 

Ahlberg (1995) skriver att forskning visar att barn redan innan de börjat delta i skolans 
undervisning har utvecklat förmåga att lösa matematiska problem. När barn löser 
problem i vardagslivet använder de informella ändamålsenliga strategier. 
Lösningsmetoderna skiljer sig dock från den formella matematik som barnen sedan 
möter inom skolans värld. Därför är det stor skillnad mellan barns sätt att lösa problem 
i vardagslivet och hur de löser de skrivna matematikuppgifterna i skolan. När den tidiga 
skolundervisningen inte tar sin utgångspunkt i barnens värld utan mer i den formella 
matematikens med dess speciella krav på lösningsmetoder, så tappar man bort barnens 
sätt att tänka. Barnen skulle då istället få ägna sig mer åt problemlösande aktiviteter för 
att mer ta tillvara på den matematik som de redan tillägnat sig, och för att de ska kunna 
utveckla den ytterligare.  När barnens föreställningsvärld möter problemens innehåll så 
kan det matematiska tänkandet utvecklas. Men då måste undervisningen ta sin 
utgångspunkt i elevens eget sätt att behandla problem och även knyta an till deras 
föreställningsvärld (Ahlberg, 1995). 

Cai (2003) skriver om att elever i problemlösningsundervisningen utvecklar sina egna 
metoder och strategier för att lösa uppgifter. Han menar också att elevernas utforskande 
av problemen är en viktig del i lärandet. Vidare hävdar han att elever som lär sig egna 
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strategier innan de t ex lär sig våra vanliga algoritmer har lättare att ta till sig kunskap i 
nya situationer än de elever som började med att lära sig enbart de vanliga 
algoritmerna. Att elever uppfinner sina egna strategier för att lösa problem kan visa sig 
användbart i den vidare förståelsen av matematikämnet, men det är även viktigt att 
läraren ibland hjälper eleven att hitta effektiva strategier. Detta eftersom Cai hävdar att 
elevernas egna uppfunna strategier inte nödvändigtvis behöver vara den bästa och mest 
strategiska (Cai, 2003).  

Lesh, English, Riggs och Sevis (2013) menar att svårighetsgraden enkelt kan ändras på 
ett problem och anpassas efter den ålder och kunskapsnivå som eleverna har. Detta 
genom att t.ex. ändra i texten, använda symboler, grafer, tabeller eller liknande. Ofta är 
det också när eleverna stöter på ett matematiskt problem så är elevens kunskaper om 
det matematiska innehållet i detta problem under utveckling.  När eleverna ska lära sig 
viktiga matematiska begrepp i skolundervisningen så visar det sig enligt författarna att 
utvecklingen och förståelsen av dessa begrepp börjar redan i tidig ålder, redan under 
lågstadiet eller till och med under förskoleåldern.  

Lesh m.fl. (2013) anser även att redan i tidig ålder kan ett barn som löser ett problem av 
något slag använda sina egna verktyg för lösningen, där de matematiska begrepp som 
finns med är mer komplicerade än bara siffror. Men barnet behöver så klart också vuxen 
ledning för att kunna tolka de olika matematiska begreppen, och för att se alternativa 
lösningar. Elever i tidig ålder kan lära sig lösa olika sorters problem utan att de har alla 
matematiska begrepp klart för sig. Det är sättet att tänka som är viktigt och att eleverna 
skapar sin egen modell för lösningen, och att de sedan lär sig anpassa sin kunskap till 
olika problem. Att använda denna modell för lösningen är också ett sätt för eleven att 
vidareutveckla sitt tänkande och inte fastna i vilka matematiska strategier som finns för 
lösningen.  

Även Lester och Cai (2010) skriver att eleverna lär sig matematik genom att lösa 
matematiska problem och att eleverna lär sig färdigheter för att kunna lösa problem 
genom att de utvecklar en förståelse för matematiska begrepp. Problemlösning och 
matematik bildar en enhet och ska inte ses som skilda ämnen. Dessutom bör eleverna 
själva finna modeller för att lösa problem, att lära ut olika strategier menar Lester & Cai 
inte ger någon effekt av större betydelse på elevernas förmåga att lösa problem.  

Författarna menar också att det inte finns bevis för att eleverna missar viktiga 
matematiska begrepp när man har en mer problemlösningsbaserad undervisning. 
 

2.5  Lärares attityder, inställning till matematik och effekter av det  
 
2.5.1 Begreppsdefinition av attityd 
Enligt Rudberg (1980) så är definitionen av attityd; 1 känslomässig inställning 2 
kroppsställning av lat aptitudo lämpligt tillfälle, användbarhet, av aptus bl.a: passande; 
lämplig, noga avpassad. 

En mer utfyllig förklaring av begreppet attityd ger Levander och Levander (2008).  
De menar att en attityd är en människas inställning till något och att det finns tre 
stycken komponenter i en attityd. Den kognitiva komponenten är de kunskaper som vi 
har i en viss fråga, den affektiva är de känslor som vi har gentemot något samt 
handlingskomponenten som avser hur vi faktiskt agerar. 

Varför vi har de attityder vi har och hur de kan förändras är ingen lätt fråga att svara på 
menar författarna. En del teorier betonar att vi utvecklar de attityder som passar bäst i 
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situationen, ändras situationen så kan också vår attityd ändras. Andra teorier menar att 
attityder är inlärda och kan alltså läras om. Ofta är det dock svårt att förändra sina 
attityder, den affektiva komponenten är den som många anser är den 
motståndskraftigaste menar Levander och Levander (2008). En stark känsla kan alltså 
låsa fast dina attityder. Författarna anser också att attityder är nödvändiga för oss 
individer i och med att en människa måste anordna sina tankar och känslor på ett 
rationellt sätt för att snabbt kunna veta hur man ska ställa sig när en viktigt fråga dyker 
upp. 

2.5.2 Inställning till ämnet matematik och eventuella effekter av det 
Lärare som arbetar med att undervisa i matematik i skolan har själva någon form av 
historia inom ämnet och en attityd som byggts upp med hänsyn till den personens 
tidigare upplevelser. Lärarens egna erfarenheter av ämnet kan påverka elever och deras 
uppfattning till ämnet matematik när de sedan blir äldre och går vidare inom skolan.  
Många elever går genom dagens skola utan att fått uppleva vad matematik egentligen är, 
de har följt sin lärare som själv inte har fått uppleva matematik eller med åren har slutat 
att uppleva den och lutar sig tillbaka mot sin rutin (Ulin, 1996). Enligt Matematik-
delegationen (SOU 2004:97) är det viktigt att lärare eller lärarstuderande själva har 
gjort upp med sina eventuellt negativa erfarenheter för att inte påverka barns och ungas 
attityder i sin tur.  Annars så kan en ny generation skapas med negativa känslor och 
föreställningar till ämnet.  

Vidare i rapporten så skriver Matematikdelegationen att ”det lilla barnets första 
erfarenheter av matematik kan vara avgörande för attityder, föreställningar och 
studieframgångar senare i livet. En satsning i förskola och de tidiga skolåren ger positiva 
effekter i hela utbildningssystemet från förskola till högskola och vuxenutbildning. Att 
tidigt upptäcka och aktivt förhålla sig till starka och svaga sidor i barns och ungdomars 
kunskapsutveckling i matematik är av mycket stort värde för såväl individen som 
samhället” (SOU 2004:97 s 13). 

Lärarens egna attityder och inställning till matematiken har stor betydelse för hur de 
planerar och genomför undervisningen, till exempel på hur läraren ser på den egna 
kompetensen i ämnet samt även på egna erfarenheter av skolmatematiken influerar 
undervisningen. Inte bara hur läraren upplever ämnet i sig, utan hur han eller hon ser 
på elevernas lärande och sin egen undervisning. Om eleverna tycker att matematik är 
svårt så kan lärare med negativ inställning till ämnet hålla med eleverna och berätta att 
hon tyckte samma sak när hon gick i skolan. Läraren borde istället reflekterat över 
barnens negativa inställning och ställt frågor om deras tankar för att tillsammans med 
dem upptäcka att matematik ibland både kan vara lätt och roligt. (Ahlberg, 2000). 
Under matematiklektionerna utgör elevernas och lärarens matematikrelaterade 
uppfattningar en viktig påverkansfaktor, Pehkonen (2001). Det inverkar i sin tur på hur 
kvaliteten blir på undervisningen och lärandet. Uppfattningarna kan skapa en negativ 
inverkan över hur eleverna lär sig matematik och kan i förlängningen motarbeta ett 
effektivt lärande.  Elever med negativa tankar om matematik blir lätt passiva elever som 
fäster större vikt vid minne än att de förstår vad de gör. Eleverna påverkas av 
läromedelsförfattare, föräldrar, släktingar samt läraren. Om läraren i sin tur har 
uppfattat matematiken som ett räknesystem så kommer eleverna att få räkna mycket 
under lektionerna, vilket i sin tur skapar elever som bara räknar och använder formler. 
De kan i förlängningen få problem med problemlösningsuppgifter där det gäller att först 
tänka efter för att sedan välja rätt strategi för att lösa uppgiften. Pehkonen menar att det 
sätt lärarna undervisar i och om matematik i klassrummet gradvis kommer att påverka 
elevernas uppfattningar om ämnet.  
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Enligt (Ulin 2003) kan risken vara att en lärare som har undervisat samma kursinnehåll 
i flera år skapar ett rutinspöke som gör att lektionerna blir ointressanta. Eleverna kan 
förutse hur lektionerna kommer att bli och det kan skapa ett ointresse.  Enligt Ulin så 
spelar psykologiska faktorer en stor roll i matematik, beroende på hur läraren formar 
sin undervisning.  De elever som har svårt för ämnet börjar snart misströsta och de som 
är mer starka kan känna sig understimulerade. 

Att eleverna får möta ett matematikinnehåll och sedan bearbeta det har enligt Löwing 
och Kilborn (2002) stor betydelse för lärandet och det är läraren som genom sin 
planering, har ansvaret för att eleverna får goda möjligheter att lära sig. 

Skolverkets enhet för kvalitetsgranskning kom med en rapport 2003 (Skolverket, 2003) 
där syftet var att ta reda på vilka faktorer som påverkar lusten positivt och eller negativt 
att lära i ämnet matematik i förskolor, skolor och vuxenutbildning.  I den så framkom 
det att läraren har en stor betydelse för elevernas lust att lära sig.  I rapporten så lyfts 
följande egenskaper fram som centrala; lärarens engagemang och skicklighet att sporra, 
inspirera och att kunna förmedla till eleverna att kunskap är en glädje i sig.  Eleverna i 
sin tur eftertraktar lärare som visar förtroende för deras förmåga att lära, är kompetenta 
i det aktuella ämnet, som är öppna för att eleverna har svårt att förstå vissa moment och 
som kan förklara bra.  

Andra viktiga aspekter som också kom fram, var att lärare som ofta knyter an till 
verkligheten ökar intresset för ämnet. Att lärare engagerar eleverna i utmanande samtal 
och visar hur kunskapen används samt använder sig av egna erfarenheter i 
undervisningen och inte bygger allt på läromedlet också har stor betydelse. Den lärare 
som är aktiv i lärandeprocessen och talar med i stället för till elever eftertraktas av 
elever.  När innehållet i lektionerna inte känns meningsfullt och eleverna inte förstår det 
de arbetar med är det svårt att upprätthålla intresse och motivation. Och tvärtom, 
motivationen är hög när matematiken känns meningsfull och förståelig, vilket starkt 
främjar lusten att lära.  En annan viktig sak som påpekas i rapporten är att eleven också 
har ett stort ansvar, det är inte läraren ensam som avgör elevens motivation. Eleven 
måste bli medveten om sin roll i att skapa ett så bra samarbete som möjligt mellan 
lärare och elev.  En annan betydelsefull aspekt som lärare betonade i rapporten var att 
lusten att lära ökar, både av att läraren ser eleven och ger respons på elevens lärande 
men även åt andra hållet att lusten att lära ut påverkas av att eleven ser läraren och ger 
feedback på lärararbetet (Skolverket 2003). 

3. Metodologi 
I metoddelen kommer vi först beskriva vår pilotstudie, enkätens utformning, hur data 
till studien samlades in samt argumentera för varför dessa metoder valdes. Sedan 
beskriver vi urvalsprocessen och korta fakta om respondenterna och skolorna där 
studien genomfördes. Därefter redogörs för hur enkäterna bearbetades och 
analyserades för att få fram studiens resultat. Slutligen anges hur vi i studien tagit 
hänsyn till de forskningsetiska principerna.  

3.1 Pilotstudie 
Innan enkäten delas ut till en undersökningsgrupp är det viktigt att den har genomgått 
en kritisk granskning ur den kommande undersökningsgruppen(Stukát 2011). Vi 
genomförde vår pilotstudie på en skola med hjälp av tre stycken behöriga lärare och det 
var ett par öppna frågor som respondenterna uppfattade som otydliga. Vi korrigerade 
dem och ansåg efter det att enkäten var klar att användas. 
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3.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att arbeta med en explorativ enkätstudie för att få in svar från en större grupp 
respondenter än om vi hade utfört intervjuer på ett fåtal personer (Stukát 2011).  Att 
använda oss utav en enkät gav studien en standardiserad form eftersom alla fick samma 
frågor (Patel & Davidson 2011).  
 
Vår studie är avgränsad till de 25 lärare som svarat på vår enkät.  De har inte haft 
möjlighet att utveckla sina svar vidare, utan det är vår tydning av deras svar som ligger 
till grund för våra resultat av enkäterna. 

När det gäller framställningen av enkäten så formulerade vi våra frågor själva och 
tillsammans med vår handledare för att få en så hög valididet på vår enkät som möjligt. 
Undersökningen har genomförts på fem skolor med hjälp av 25 lärare, vilket innebär att 
vi inte kan dra några slutsatser mer än för dessa lärare som har besvarat vår enkät. Det 
vi har fått fram i vårt resultat kan vi förstärka med forskning och litteratur. Genom det 
kan vi se likheter och därför anser vi att det är generaliserbart. Mycket tid lades på att få 
fram en så bra och innehållsrik enkät som möjligt med fokus på våra forskningsfrågor. 
Enkäten är uppdelad så att det finns ett antal frågor med bakgrundskaraktär till 
exempel lärarnas ålder, hur många år de har arbetat, vilken utbildning de har, vilken 
årskurs de undervisar i samt hur många timmar i veckan de undervisar i matematik. Vi 
har även två stycken öppna frågor där respondenterna fått svara fritt. Dessa två frågor 
kommer vi att presentera separat i resultatdelen.   
 
Den stora delen av enkäten innehåller frågor där respondenterna skulle ta ställning till 
58 stycken påståenden. Del 1 handlar om frågor som rör de lärare som inte arbetar med 
problemlösningsuppgifter i klassen, del 2 tar upp frågor om lärarnas uppfattning om 
problemlösning i matematik, i del 3 frågar vi de lärare som arbetar med problemlösning 
vad det kan tillföra matematikundervisningen, del 4 ställer vi frågor om lärarnas 
arbetssätt.  

För att motivera vår grupp valde vi att personligen besöka skolorna med vår enkät, så 
kallad ”enkät under ledning”. Det innebar att vi besökte de respondenter som var 
aktuella och där vi kunde vara till hjälp och förtydliga vissa saker samt att även motivera 
vår målgrupp att svara på frågorna (Patel & Davidson 2011). Om vi hade skickat ut 
enkäterna så hade risken för bortfall varit större. Enligt Stukát, (2011) är det viktigt att 
man klart och tydligt informerar om vilka vi är som genomför undersökningen, vilket 
syfte undersökningen har, vad den ska användas till samt vilken utbildning som står 
bakom den. Vi informerade våra respondenter detta muntligen och vi hade också ett 
missiv där all denna information fanns angiven, se bilaga 1, försättsbladet till enkäten. 

Då våra frågor handlar mycket om attityder och att undersöka lärarnas attityder så har 
vi utarbetat en enkät med den så kallade Likertskalan. Enkäten bestod av 58 stycken 
påståenden som lärarna skulle instämma i eller ta avstånd ifrån på en fyrgradig skala: 

 instämmer helt  

 instämmer i stort sett 

 instämmer till viss del  

 instämmer inte alls 

Enligt Patel och Davidson (2011) så är det både lättillgängligt och det mest använda 
sättet att mäta attityder på.  Studien baseras på vår analys av de inkomna enkäterna. 
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3.3 Urval 
Vi har valt ut fem skolor i vårt närområde och kontaktat rektorerna på dessa 
grundskolor  via telefon och e-post och frågat dem om vi fick komma ut till deras skola 
och genomföra undersökningen på plats hos dem. Vi frågade samtidigt vilken tid som 
var lämpligast för skolan att ta emot oss. Detta arbete var tidskrävande eftersom det var 
svårt att få tag i rektorerna och få till stånd en lämplig tid för alla inblandade 
respondenter. De personer som har fått svara på vår enkät arbetade där, det enda 
kriteriet som vi hade var att de arbetade som lärare i årskurs 1-3. En man och 24 
kvinnor svarade på enkäten. Det var åtta lärare i årskurs 1, sex lärare i årskurs 2 samt 
elva lärare i årskurs 3. Totalt så delades enkäten ut till 25 stycken personer och det var 
samtliga av dem som fyllde i den på ett korrekt sätt. Alla dessa enkäter ligger till grund 
för resultatet. 
 
3.4 Bearbetning av data 
Vi har sammanställt enkätens rådata i Microsoft Excel. När det gäller frågorna med de 
fasta svarsalternativen så har vi redovisat fördelningen mellan de fyra olika svars-
alternativen på varje fråga. Vi har använt oss av cirkeldiagram för att underlätta för 
läsaren. Vi har sammanställt alla de svar som lärarna angett i de två öppna frågorna. Av 
de svar vi fick så fördelade vi dem i kategorier för att kunna göra en procentuell 
fördelning av dem. De redovisas med hjälp av stapeldiagram i och med att svaren här 
blev fler. Att redovisa i diagramform är ett effektivt och slagkraftigt sätt att presentera 
resultaten anser Stukát (2011). 
 
3.5 Etiska aspekter 
Det är viktigt att varken individer eller de olika skolorna som vi har besökt ska kunna 
identifieras. Då vi varken har nämnt kommun, skola, klasser eller individer vid namn 
som medverkat i vår undersökning så anser vi att vi värnat om de medverkades 
integritet. Innan personerna började svara på våra frågor så har vi varit mycket tydliga 
med att hela undersökningen är anonym. Om namn kommer att anges i vår rapport så 
är de fingerade. Stukát (2011) nämner humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådets etikregler där etiska krav för forskning och forskare beskrivs. 
 
Det finns fyra krav: 
- Informationskravet 
- Samtyckeskravet 
- Konfidentialitetskravet 
- Nyttjandekravet 
 
Vi anser att vi har uppfyllt dessa krav då vi har informerat de medverkande lärarna, där 
samtliga är myndiga personer, personligen samt via ett försättsbrev till vår enkät om 
syfte, tillvägagångssätt samt hur resultatet kommer att presenterats.  Vi har särskilt 
informerat dem om att inga namn kommer att figurera i undersökningen, allt kommer 
att ske anonymt. Lärarna medverkar helt frivilligt och har blivit informerade om att de 
kan avsluta sitt deltagande när som helst. Detta har dock inte hänt.  
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4. Resultat 
I resultatredovisningen sammanställer vi svaren som vi har erhållit av de 25 lärare som 
har svarat på våra frågor i enkäten. I de fall där vissa lärare inte svarat så redovisas detta 
som ej svarat i diagrammet, den procentuella fördelningen är ändå gjord utifrån 25 
lärare. Vår enkät var uppdelad i tre frågedelar:  

 bakgrundsfakta om lärarna  

 2 öppna frågor  

 58 frågor med fasta svarsalternativ.  

 
Vi har använt deskriptiv statistik d.v.s. att vi sammanställer datamaterialet på ett 
överskådligt sätt med hjälp av olika typer av diagram samt förklarande texter till dem. 
Resultatredovisningen utgår ifrån studiens syfte och våra forskningsfrågor.  
Våra frågeställningar står som rubriker för att läsaren lättare ska kunna se resultatet för 
varje fråga.  

Respondenternas ålder ligger mellan 33år till 65 år.   

Det framkom av enkäten att tolv lärare har en problemlösningslektion varje vecka och 
resterande 13 lärare har problemlösningslektioner cirka 1-3 gånger per månad.  På 
frågan om lärarna har korta stunder med problemlösningslektioner blev svaret att 18 
respondenter har det 1-2 gånger per vecka. Fem lärare har det ett par gånger per månad 
samt två lärare har det ett par gånger per termin.  

På frågan ”Hur många lektionstimmar i matematik ansvarar du för per vecka”? fick vi 
följande fördelning: åtta lärare hade 3-4 timmars matematik i veckan samt  
17 lärare hade ansvaret för mer än 4 timmar i veckan. 
 

Nedan redovisas hur länge respondenterna har arbetat som lärare.  

 

 

 

Observera att samtliga 25 respondenter arbetade med problemlösning i 
matematikundervisningen därför har vi inte erhållit några svar på våra påståenden som 
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var riktade till de som ej arbetar med problemlösning.  
 

4.1 Vilken definition har lärarna på vad ett matematiskt problem är? 

    

                                           

Här kan man konstatera att det var nästan en tredjedel av lärarna som instämde helt 
eller till stor del i påståendet att ”ett matematiskt problem är en uppgiftstyp som eleven 
inte mött tidigare”, det vill säga att de anser att ett problem är en uppgift som är helt ny 
för eleven. Två av tre lärare instämde helt eller delvis i att ett matematiskt problem är en 
uppgift som eleven måste pröva sig fram för att finna en lösning på.  Grevholm (2012) 
anser att ett problem inte är en rutinuppgift där eleverna redan har en färdig metod för 
lösningen. Pettersson och Wistedt (2013) har den uppfattningen att då elever löser 
matematiska problem så introduceras viktiga matematiska begrepp och stimulerar även 
elevernas kreativitet eftersom den sortens problem inte kan lösas med de metoder som 
eleverna redan är förtrogna med. Men att textuppgifterna i läroböckerna alltid skulle 
kunna betraktas som matematiska problem tyckte över hälften av de tillfrågade lärarna 
inte alls stämde med deras åsikt. Det var dessutom ingen av lärarna som ansåg att det 
påståendet stämde helt. 
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4.2 Hur bör problemuppgifter utformas? 
Tre av våra frågor rörde sig om utformningen av matematiska problem och svårigheten 
att hitta dessa. 

                                         

 

Noterbart här är att nästan tre av fyra lärare anser att det är viktigt att problemet utgår 
från elevernas vardag, det vill säga problemen bör vara något som eleverna har stött på. 
Detta betonar också Kilborn och Löwing (2002) som menar att få möta olika sorters 
komplicerade vardagsproblem och pröva att lösa dem är ett av skolundervisningens 
viktigaste områden. De menar också att det är en viktig kunskap som eleverna kan 
använda senare i livet där de stöter på allehanda vardagliga problem som behöver en 
lösning. Mer än hälften av lärarna ansåg att det är viktigt att problemen är öppna så att 
det finns flera lösningar. Boesen m.fl. (2006) tycker att eftersom undervisningen genom 
problemlösning startar med ett problem, så är det en fördel om problemet är så öppet 
som möjligt vilket ger eleverna möjlighet att förstärka och bredda vad de redan vet samt 
ge dem ytterligare stimulans i lärandet. Lärarens viktiga uppgift blir då att välja ut och 
utveckla just dessa problem. 

De flesta lärare tyckte inte att det var svårt att hitta lämpliga problem till alla elever, 
eller de hade i alla fall inget större bekymmer med det. Det var endast 4 % av de 
svarande som instämde helt i att hitta lämpliga problem var svårt. 
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Redovisning av denna öppna fråga som löd ”Hur tycker du att ett bra 
matematikproblem ska vara?  

 

 
Här fick lärarna ange hur många olika svar som helst. Det var 23 lärare som totalt 
lämnade 35 stycken svar på frågan, två lärare svarade inte alls på frågan. Det vi kan 
konstatera är att många lärare tycker att problemet ska ha flera möjliga lösningar samt 
att det inte ska vara för lätt. Övriga svar, se ovan. 
 

4.3 Vad anser lärarna att eleverna lär sig med hjälp av 
problemlösningsuppgifter i matematiken? 
 

          
 
En viktig aspekt som kom fram är att eleverna lär sig  att tänka utanför ramarna genom 
problemlösning, det var i stort sett alla lärare eniga om.  
Att problemlösning hjälper elever att förstå matematiska sammanhang var nästan alla 
lärare överens om, 96 % instämde helt eller i stort sett till detta. Enligt Lester och 
Lambdin (2006) så bör huvudmålet för en undervisning i matematik med hjälp av 
problemlösning vara att eleverna ska utveckla förståelse för olika matematiska begrepp 
och metoder. Problemlösandet lär eleven att tänka matematiskt och gör att eleven så 
småningom kan använda sitt sätt att tänka i vilken matematisk situation som helst.  
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Att eleverna utvecklar självständigt tänkande med hjälp av undervisning i 
problemlösning instämmer nästan samtliga av de tillfrågade, antingen helt eller till stor 
del. Lärarna ser även att eleverna utvecklas i sitt tänkande med hjälp av problemlösning. 
Detta kan man konstatera för hela 88 % anser att påståendet stämmer helt eller till stor 
del.  

 

      
 
Att eleverna lär sig att uppskatta rimligheten i svaren ansåg mer än 70 % av lärarna. 
Hagland m.fl. (2005) menar dock att läraren bör hjälpa eleven med att ställa frågor så 
att eleven själv kan kontrollera svaret och se om det är ett rimligt svar som eleven har 
fått fram.Cirka 2/3 av lärarna anger att de tycker att eleverna lär sig tänka i flera steg 
med hjälp av problemlösning.  
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Här ser vi att många lärare var överens om att både intresset och motivationen hos 
eleverna ökar om man använder sig av problemlösning i undervisningen. Grevholm 
(2012) menar att lusten och motivationen för att arbeta med matematik kan ökas genom 
att eleven utmanas med att lösa problem, där själva lösningen av problemet kan bidra 
till en ökad tro på elevens egen förmåga samt ett stärkt självförtroende.  

                      
 
Lärarna anser att problemlösning stärker elevens nyfikenhet för ämnet och dessutom att 
eleverna blir mer aktiva på lektionen kan vi tydligt konstatera efter dessa två frågor. 

 
                                                                                                                   
Att problemlösning främjar samarbetet mellan eleverna, till exempel att de kan hjälpas 
åt att lösa problem  var majoriteten av de som svarat klart eniga om. Över 80 % tyckte 
att så var fallet. En betydelsefull fördel som Ahlberg (1995) hävdar  är att när eleverna 
löser problem tillsammans får de får ta ett större ansvar för sitt arbete vilket kan leda till 
ett större engagemang för den enskilde eleven.  
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En majoritet tycker att problemlösning skapar diskussioner och att eleverna bidrar till 
lärandet. Även på påståendet om eleverna får tillfälle att ”prata” matematik var lärarna 
samstämmiga.  Ahlberg (1991) tycker att matematik är ett kommunikativt ämne där 
eleverna borde få samtala, diskutera och argumentera inom undervisningens ramar. De 
ska alltså tillåtas att “tala matematik” i smågrupper eller i helklass. Läraren bör då visa 
ett intresse och engagemang för elevernas tankar och uppmuntra eleverna till att lyssna 
på varandra.  Grevholm (2012)hävdar att få ta del av och få resonera om andra elevers 
lösningar av samma problem framhålls av många som en viktig del i inlärningen. 

När det gällde att använda olika uttrycksformer för eleverna i klassrummet så ansåg  
åtta av tio lärare att eleverna får tillfälle till det. Läraren ska betona för eleverna vikten 
av att analysera varandras lösningsmetoder med hjälp av olika tillvägagångssätt och att 
de även klarlägger den matematik som de lär sig genom undervisningen (Grevholm 
2012). 
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4.4  Lärarens syn på och faktiska organisation av sin 
problemlösningsundervisning  
 

4.4.1 Diskussion av olika lösningar i klassen 
 

               
 

          
 

En majoritet av lärarna ansåg att det är viktigt att läraren väljer ut några intressanta 
elevlösningar till gemensam diskussion i klassen. Hagland m.fl. (2005) menar att när 
eleverna arbetar både enskilt och i grupp så ska läraren ta del av deras arbete för att ha 
en överblick över elevernas olika lösningsförslag och välja ut några intressanta lösningar 
inför den kommande klassrumsdiskussionen.  
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Här kan vi konstatera att 96 % av de tillfrågade lärarna ansåg att det är viktigt att 
eleverna regelbundet får se att det finns olika sätt att tänka kring ett problem.  
Grevholm (2012) hävdar att ett viktigt krav när det gäller problem är att det ska finnas 
ett antal alternativa lösningar samt att redovisningen ska göra ett flertal 
representationsformer möjliga. Hon menar att få ta del av och få resonera om andra 
elevers lösningar i klassen är en viktig del i inlärningen. 

 

4.4.2 Arbete med problemet enskilt och i smågrupper 
 

    
 
Flertalet lärare tycker att det är viktigt att eleverna först får tänka en stund själva innan 
de arbetar vidare och diskuterar i smågrupper. Här anser Hagland m.fl. (2005) att 
eleverna kan arbeta med problemet själva först för att sedan arbeta vidare med det i 
grupp. Fördelen med detta menar de är att varje elev själv får söka en lösning på egen 
hand först, innan man diskuterar problemet vidare i grupp. 
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Det var stor spridning bland svarsalternativen på påståendet om heterogena grupper 
vad gäller problemlösning. Det var 13 % som instämde helt medan övriga tre alternativ 
hade 29 % var. Att dela in eleverna efter förmåga då de löser problem var det ingen 
lärare som instämde helt i. Det var 63 % av lärarna som instämde till viss del. 

    
En majoritet av de lärare som svarat tyckte att eleverna inte behöver få arbeta ensamma 
för att kunna lära sig att tänka själva. Det var heller inte många av de svarande som 
anser att eleverna måste få arbeta individuellt mestadels för att alla ska få tänka i lugn 
och ro. 

    
 
 
De flesta lärare höll inte med om att läraren får vägleda eleverna när de löser 
matematiska problem, över hälften instämde inte alls i det. 
Det verkar som det är inte så många lärare som ger en veckas problem som hemläxa, 
eftersom 63 % inte instämde i det påståendet. 
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Öppen fråga, ”Hur anser du att man ska arbeta med problemlösning när det gäller 
elever i åk 1, 2 och 3”? Vi har sammanställt svaren som vi har fått i ett stapeldiagram 
samt kommenterat detta kort tillsammans med några av lärarnas kommentarer.  
 

 

 
Här fick lärarna ange hur många olika svar som helst. Det var 24 lärare som totalt 
lämnade 50 stycken svar på frågan, 1 lärare svarade inte alls på frågan. Det vi kan 
konstatera är att många lärare tycker att eleverna ska arbeta i grupp eller i par samt att 
de ska redovisa sina lösningar inför varandra. Övriga svar, se ovan. 
 
Här följer några exempel på kommentarer som vi fick av respondenterna: 

”Det är viktigt att problemen har anknytning till elevens vardag” 

”Eleverna bör ha tillgång till laborativt material för att kunna arbeta konkret innan de 
kan lösa det abstrakt” 

”Varje elev bör få tänka själv först och sedan diskutera problemet i grupp och allra sist 
diskutera det i helklass” 
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4. 5 När kan man börja undervisa med problemlösning? 
 

     
   
 

                                      
        
                                                                                                                             

          
 

Ingen av lärarna tycker att elever i de tidiga årskurserna har svårt att kunna koncentrera 
sig på att lösa utmanande problem. Att svaga elever skulle få sämre självförtroende av 
problemlösning var i stort sett de flesta lärare eniga om att så inte är fallet, 70 % av 
lärarna instämde inte alls och resterande 30 % anser att det bara stämde till viss del. 
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Ingen av de tillfrågade lärarna anser att problemlösning passar endast för de elever som 
redan tillägnat sig grunderna. Det var istället två tredjedelar som inte instämde 
överhuvudtaget i det påståendet. Att en problemlösande undervisning skulle ta för 
mycket tid från den grundläggande matematiken anser också två tredjedelar av lärarna 
att det inte alls stämde. Hälften av de lärare som vi fått svar ifrån instämde till viss del i 
att det kunde vara svårt att engagera alla elever i samma problem. 

Problemlösning ska ha en dominerande roll i matematiken för alla åldrar från förskolan 
och uppåt. Lester och Cai (2010) menar att man kan introducera problemlösnings-
undervisning redan i förskolan alltså innan barnen börjat i den vanliga 
skolundervisningen. Detta för att barnen redan tidigt i åldrarna ska känna till 
matematiska begrepp och procedurer och författarna har även uppfattningen att riktigt 
små barn redan då har förmågan att kunna lösa problem med hjälp av olika strategier 
och metoder. På påståendet ”endast de "duktiga" eleverna får prova på det” var det 21 
lärare som inte instämde alls i det påståendet, de flesta anser att alla elever får prova på 
det oavsett kompetens. 1 lärare har inte svarat på frågan. Detta påstående ”eleverna i de 
tidigare årskurserna behöver lära sig grunderna för olika strategier för att kunna lösa 
problem” ligger väldigt nära ett annat påstående som vi har redovisat som löd 
”problemlösning passar enbart för de elever som lärt sig grunderna” och vi väljer då 
enbart att redovisa det första påståendet. 

När det gäller påståendet ”det är inte alltid de elever som är starkast när det gäller 
färdigheter som kommer med de klurigaste lösningarna på ett problem” väljer vi att inte 
redovisa därför att den inte tillför vår rapport någonting av vikt. 
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5. Slutsatser 
Nedan redovisar vi våra viktigaste slutsatser av de tre frågeställningar som vi utgått 
ifrån i detta arbete. Varje rubrik nedan motsvarar respektive frågeställning. 
 
5.1  Vilken definition har lärarna på vad ett matematiskt problem är? 
Det vi kan konstatera är att nästan tre av fyra lärare anser att det är viktigt att problemet 
utgår från elevernas vardag, det vill säga att problemen bör vara något som eleverna har 
stött på. Detta betonar också Kilborn & Löwing (2002) som menar att få möta olika 
sorters komplicerade vardagsproblem och pröva att lösa dem är ett av skol-
undervisningens viktigaste områden. De menar också att det är en viktig kunskap som 
eleverna kan använda senare i livet där de stöter på allehanda vardagliga problem som 
behöver en lösning.  I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik 
(2003)  var en viktig aspekt som kom fram att lärare som ofta knyter an till verkligheten 
samtidigt ökar på intresset för ämnet. Skolverket (2011a) hävdar att eleverna i de tidiga 
årskurserna ska få möta strategier som de kan använda för att lösa problem i enkla 
situationer och då menas situationer som eleven är bekant med. Att lära sig att kunna 
värdera sina val av strategier och metoder ingår som en viktig del i undervisningen 
genom problemlösning. Med strategier menas olika tillvägagångssätt för att lösa och 
formulera problem i vardagssituationer eller inom andra ämnesområden. Att som elev 
få arbeta med vardagsnära uppgifter, som de kan stöta på utanför skolan, bör ge 
eleverna extra motivation för ämnet. 

Vidare så tycker två av tre lärare att ett matematiskt problem är en uppgift som eleven 
måste pröva sig fram för att kunna finna en lösning på.  Grevholm (2012) anser att ett 
problem inte är en rutinuppgift där eleverna redan har en färdig metod för lösningen. 
Pettersson och Wistedt (2013) anser  att då elever löser matematiska problem 
introduceras viktiga matematiska begrepp och stimulerar även elevernas kreativitet 
eftersom den sortens problem inte kan lösas med de metoder som eleverna redan är 
förtrogna med.  Merparten av lärarna anser att det är viktigt att problemen är öppna 
med flera möjliga lösningar. Boesen m.fl. (2006) menar att det är en fördel om 
problemet är så öppet som möjligt vilket ger eleverna en möjlighet att förstärka och 
bredda vad de redan vet samt ger dem ytterligare stimulans i lärandet.  
 
I en av de öppna frågorna så var frågan ställd på följande sätt ”Hur tycker du att ett bra 
matematikproblem ska vara”? Här ansåg många av lärarna att ”ett problem bör ha flera 
möjliga lösningar”.  Det svaret går helt i linje med vad Grevholm (2012) anser vara ett 
viktigt krav när man ska välja problem. Då ska det finnas ett antal alternativa lösningar 
samt att redovisningen ska göra ett flertal representationsformer möjliga.  Grevholm 
anser också att det är viktigt att studera sina kamraters lösningar och på det viset kunna 
se att det kan finnas olika lösningar på ett problem. Grevholm (2001) menar också att 
problemlösning är förknippat med möjligheten till förnyade utmaningar i form av nya 
problem. Problemets lösning behöver inte vara en slutpunkt i sig utan kan vara en 
början på ett fortsatt matematiskt resonemang. 

 

5.2 Vad anser lärarna att eleverna lär sig med hjälp av 
problemlösningsuppgifter i matematiken? 
Att problemlösning hjälper eleverna att förstå matematiska sammanhang tycker i stort 
sett samtliga lärare. Enligt Lester och Lambdin (2006) så bör målsättningen vara för en 
undervisning i matematik med hjälp av problemlösning, att eleverna ska utveckla 
förståelse för olika matematiska begrepp och metoder. Problemlösandet lär eleven att 
tänka matematiskt och gör att eleven så småningom kan använda sitt sätt att tänka i 
vilken matematisk situation som helst.  
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Elevens intresse och motivation ökar när man använder problemlösning i sin 
undervisning, tycker 4 av 5 lärare. Grevholm (2012) menar att lusten och motivationen 
för att arbeta med matematik kan ökas genom att eleven utmanas med att lösa problem, 
där själva lösningen av problemet kan bidra till en ökad tro på elevens egen förmåga 
samt ett stärkt självförtroende.  Merparten av lärarna tycker att problemlösning skapar 
diskussioner och att eleverna själva bidrar till lärandet. Även på påståendet om eleverna 
får tillfälle att ”prata” matematik var lärarna samstämmiga.  Ahlberg (1991) anser också 
att matematik är ett kommunikativt ämne där eleverna ska få samtala, diskutera och 
argumentera inom undervisningens ramar. De ska alltså tillåtas att ”tala matematik” i 
smågrupper eller i helklass. Läraren bör då visa ett intresse och engagemang för 
elevernas tankar och uppmuntra eleverna till att lyssna på varandra.  En viktig kunskap 
är att kunna lyssna och samarbeta med andra människor vilket detta arbetssätt kan 
skapa förutsättningar för eleverna att öva sig i. 

Att eleverna lär sig att uppskatta rimligheten i svaren ansåg mer än 70 % av lärarna. 
Hagland m.fl. (2005) menar dock att läraren bör hjälpa eleven med att ställa frågor så 
att eleven själv kan kontrollera svaret och se om det är ett rimligt svar som eleven har 
fått fram. 

 
5.3 Hur organiserar lärarna sin problemlösningsundervisning i klasserna? 
Vi gjorde en procentuell fördelning av alla de svar vi fått när respondenterna fick svara 
fritt på denna öppna fråga ”Hur anser du att man ska arbeta med problemlösning när 
det gäller elever i åk 1, 2 och 3”? Här anser nästan en fjärdedel av lärarna att eleverna 
ska arbeta tillsammans i grupp eller i par med uppgifterna.  Detta ligger helt i linje med 
vad Ahlberg (1991) hävdar att eleverna ska få möjlighet att arbeta i grupp och diskutera 
sig fram till olika lösningar.  Viktigt är dock att läraren visar intresse och engagemang 
för elevernas tankar, läraren bör också uppmuntra eleverna att lyssna på varandra samt 
stödja eleverna på så sätt att de vågar och vill framföra sina egna idéer och tankar anser 
(Ahlberg, 1991). 

I många  av de svar vi erhöll av lärarna på denna fråga tyckte de att eleverna ska 
redovisa sina svar inför varandra i klassen.  Att lyssna på kamraterna och ta ställning till 
olika lösningsförslag kan göra eleverna medvetna om sitt eget tänkande anser Ahlberg 
(1995). Hon menar att det är viktigt att läraren visar stöd och intresse för elevernas 
samtal för att det ska kunna bidra till elevens lärande.  De flesta lärarna anser att det är 
viktigt att läraren väljer ut några intressanta lösningar till gemensam diskussion i 
klassen. Hagland m.fl. (2005) menar att när eleverna arbetar både enskilt och i grupp så 
ska läraren ta del av deras arbete för att ha en överblick över elevernas olika 
lösningsförslag och välja ut några intressanta lösningar inför den kommande 
klassrumsdiskussionen. Lärarna anser också att det är viktigt att eleverna regelbundet 
får se att det finns olika sätt att tänka kring ett problem.  Grevholm (2012) hävdar att ett 
viktigt krav när det gäller problem är att det ska finnas ett antal alternativa lösningar 
samt att redovisningen ska göra ett flertal representationsformer möjliga. Hon menar 
att få ta del av och få resonera om andra elevers lösningar i klassen är en viktig del i 
inlärningen. Majoriteten av lärarna anser även att det är viktigt att eleverna först får 
tänka själva en stund innan de arbetar vidare  i smågrupper. Fördelen med detta menar 
Hagland m.fl. (2005)  är att varje elev själv får söka en lösning på egen hand först, innan 
man diskuterar problemet vidare i grupp. 
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6. Diskussion 
Syftet med vårt arbete var att få en inblick hur problemlösningsundervisningen för 
årskurs 1-3 ser ut. Vi ville undersöka hur lärare resonerar och tänker kring att undervisa 
med problemlösning. Under vår utbildning har det pratats mycket om vikten att arbeta 
med det inom matematiken. I Lgr 11 finns problemlösning med som ett viktigt begrepp 
som eleverna ska få en chans att tillägna sig. Eleverna ska ges möjlighet att lära sig att 
formulera och lösa problem samt även värdera vilka metoder och strategier de väljer. 
Under våra verksamhetsförlagda perioder under lärarutbildningen har vi inte sett att 
problemlösning används överhuvudtaget eller väldigt lite. Vi noterade dock att våra 
respondenter var positiva till att använda det inom matematik lektionerna.  Samtliga av 
de lärare som har svarat på vår enkät arbetar med det i någon form.  

Den första forskningsfrågan som vi har arbetat med är vilken syn lärarna har på vad ett 
matematiskt problem är. Två av tre lärare ansåg att ett problem är en uppgift där eleven 
måste pröva sig fram till en lösning vilket vi har sett i merparten av den litteratur som vi 
har studerat t.ex. Björkqvist (2001) samt även Skolverket (2011a). Om eleverna enbart 
får räkna tal och lösa uppgifter i läroboken på egen hand så kan konsekvensen bli att 
eleverna kan förutse hur lektionerna kommer att se ut och det kan skapa ett ointresse. 
Vidare kan de elever som har svårt för matematik börja misströsta och de som är mer 
starka i ämnet blir lätt understimulerade. Det gäller att utmana eleverna och där kan 
problemlösning vara ett alternativ där uppgiften inte är en rutinuppgift, problemet ska 
vara vardagsnära, man ska arbeta enskilt först och sen i grupp för att se och diskutera 
olika lösningar. På så sätt kan man bryta ett mönster där eleverna hela tiden får arbeta 
enskilt och utan stimulans. Merparten av lärarna tyckte att problemen ska utgå från 
elevernas vardag och vara öppna med flera olika lösningar, även här kan ett 
problemlösningsbaserat arbetssätt fungera.  Vad lär sig eleverna med hjälp av 
problemlösning var en fråga där vi hade många påståenden. Överlag var lärarna väldigt 
positiva till våra påståenden. De som lärarna var mest eniga om var att arbetssättet 
tränar eleverna att tänka utanför ”ramarna”, eleverna får ”prata” matematik, de får 
använda olika uttrycksformer t.ex. att skriva, rita och prata inför varandra, det skapar 
diskussioner i klassrummet, de lär sig att samarbeta på ett bra sätt och det stärker även 
elevernas nyfikenhet för ämnet. Vi blev något förvånade över denna positiva bild vi fick 
se eftersom vi inte hade sett många problem-lösningslektioner under vår praktik som 
varade i åtta veckor.  
 
En viktig del för en individ är att kunna samarbeta med andra människor, även för 
elever i årskurs 1-3.  Att läraren kontinuerligt tillåter eleverna att arbeta i grupper 
förstärker detta. Grupperna bör hållas samman under en längre tid, minst ett läsår 
menar Hagland m.fl. (2005).  I matematik finns det stora möjligheter till det när det 
gäller att arbeta med matematiska problem. Här kan eleverna få diskutera och 
argumentera de olika lösningarna för varandra. Även att stå i centrum och redovisa 
inför sina klasskamrater är också lärorikt att öva sig i.  Att arbeta med problemlösning 
anser lärarna stärker nyfikenheten hos eleverna för matematik. Att eleven får ta ett 
större ansvar för sitt arbete leder ofta till ett större engagemang för den enskilde eleven. 
Att tillsammans med sina klasskamrater lösa olika problem och ta del av andras 
lösningar på samma problem gör att matematiken blir mer levande och intressant.  
Enligt Emanuelsson, Johansson & Ryding, (1991) ska läraren visa intresse för elevernas 
tankar och uppmuntra eleverna att lyssna på varandra samt stödja eleverna på så sätt 
att de vågar och vill framföra sina egna idéer och tankar.  
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Läraren får inte vägleda samtalen i gruppen för mycket då det kan medföra att 
diskussionerna inom gruppen kvävs, eftersom eleverna mest svarar på lärarens frågor 
istället för att de framför sina egna teorier. Vilket kan leda till att eleverna blir passiva 
och inte anstränger sig att lösa problemen. Det måste vara ett tillåtande och öppet 
klimat i klassen för att eleverna ska känna att de vågar förklara sina lösningar och 
argumentera för dem inför sina klasskamrater. Att tänka utanför ”ramarna”, resonera 
logiskt och att kritiskt granska är viktiga delar i matematiken och även i vardagslivet för 
att kunna lösa de problem som kan uppstå. Om eleverna enbart får sitta själva och räkna 
i sina böcker så är risken stor att dessa viktiga delar blir outvecklade. För att lyfta 
problemlösningslektionerna till en bra nivå är det viktigt att läraren noga väljer problem 
som innehåller den matematik som är avsedd att studeras samt när uppgiften är klar 
välja ut några intressanta elevlösningar till en gemensam diskussion i klassen. Det var i 
stort sett alla lärare överens om. Om eleverna ska få en djupare förståelse för ämnet så 
har läraren en viktig uppgift genom att belysa de matematiska begrepp och metoder 
som läraren hade för avsikt att uppnå med lektionen. Med andra ord så ska dessa 
lektioner vara väl förberedda och genomtänkta med mål och syfte. 

Att arbeta med problemlösning innebär inte att eleverna först måste ha grunderna i 
matematik för att klara av, var det ingen lärare som tyckte. Det gäller för läraren att 
nivåanpassa problemet till den tänkta elevgruppen så bra som möjligt. Att t.ex. börja 
redan i tidig ålder med enkla enstegsproblem är en lämplig start för att sedan gå över till 
svårare problemtyper menar Löwing och Kilborn (2002). Det är sättet att tänka som är 
viktigt menar Lesh, English, Riggs & Sevis (2013) som påstår att eleverna skapar sin 
egen metod för att lösa problemen och att de sedan lär sig att använda sin kunskap i 
olika sammanhang. En viktig konklusion som vi har uppmärksammat i detta arbete är 
att svaret inte är det viktiga. När man arbetar med problemlösning är processen som 
leder fram till svaret det huvudsakliga målet. Processen gör att eleverna lär sig så 
mycket mer än att bara räkna, de får lära sig att samarbeta, tänka logiskt och fundera 
över rimligheten i sina svar. De lär sig också att argumentera och resonera kring olika 
lösningsstrategier. Att enbart räkna en massa tal i läroboken blir i längden väldigt 
tråkigt och inte utvecklande.  Problemen ska vara vardagsnära och intressanta för 
eleverna.  När matematiken känns meningsfull så blir eleverna mer motiverade att lära 
sig.  

 

Förslag på framtida forskning: 
 
- att följa ett antal elever som inte har arbetat med problemlösning tidigare för att se om 
deras matematiska kompetens ökar samt om intresset för matematikämnet stärks. 
 
- att undersöka mer om lärarnas egna erfarenheter och attityder till matematik och 
vilken inverkan det kan få för undervisningen i matematik för eleverna. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Hej! 
 
Vi är 2 studenter på lärarhögskolan som i vårt  
examensarbete undersöker om och i så fall hur lärare  
i årskurs 1-3 arbetar med problemlösning inom  
ämnet matematik och hur de upplever detta arbete. 
Det skulle vara till en stor hjälp för oss om du kunde  
ta några minuter av din tid till att svara på våra frågor 
kring detta. 
 
Obs! Enkätsvaren samt de svar vi vår fram i våra eventuella 
intervjuer kommer att behandlas anonymt. Inga namn  
kommer att figurera i arbetet. 
 
Ps. Om utrymmet inte räcker till, skriv då gärna  
på baksidan av enkäten. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning! 
 Hans Eklöf & Tomas Björk 
h_eklof@yahoo.se / fam.bjork@glocalnet.net 

mailto:h_eklof@yahoo.se
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1. Vi har en problemlösningslektion;   

 
 

varje vecka            ca 1-3 gånger/mån        ca 1-3 gånger/termin        mer sällan             aldrig    

 

2. Vi har korta stunder med problemlösning;  
 
 
varje lektion   ca. 1-2 gånger i veckan     ett par gånger/mån   ett par gånger/term      aldrig 

 

3. Hur anser du att man ska arbeta med problemlösning när det gäller elever i åk 1, 2 och 3? 

 

 

 

4. Hur tycker du att ett bra matematikproblem ska vara? 

 

 

 

 

5. Här följer några påståenden som rör dig som inte arbetar med problemlösningsuppgifter  
      i klassen, kryssa i ett alternativ för varje påstående.   
 
        Instämmer       Instämmer       Instämmer       Instämmer 
                                                                                            helt                i stort sett        till viss del         inte alls 

Jag vet inte hur jag ska gå tillväga.  

Att hitta och anpassa lämpliga problem 
 är svårt. 

Jag ser inget positivt att arbeta med det. 

Elevernas kunskaper räcker inte till. 

Jag har försökt någon gång, fungerade 
 inte bra. 

Tiden räcker inte till, måste hinna med  
läroboken. 

Mitt intresse för matematik är svagt. 

På vår skola arbetar vi inte med det. 
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6. Ta ställning till följande påståenden om din uppfattning angående problemlösning  
i matematik, genom att kryssa i ett alternativ för varje påstående. 

                                                                                                              Instämmer       Instämmer       Instämmer       Instämmer 
                                                                                                              helt                i stort sett        till viss del  inte alls 
 
Ett matematiskt problem är en uppgiftstyp som  
eleven inte tidigare har mött. 
 
Lärobokens textuppgifter kan alltid betraktas som  
matematiska problem. 
 
Om en uppgift är ett matematiskt problem, vet inte 
eleven hur han/hon ska gå tillväga direkt utan  
måste pröva sig fram. 

Läraren får inte vägleda eleverna då de löser 
matematiska problem. 
 
Det viktigaste för eleverna är att få rätt svar  
på problemet. 
 
Eleverna måste arbeta ensamma för att kunna 
lära sig att tänka själva. 
 
Det är viktigt att problemen är öppna så att det  
finns flera lösningar. 
 
Det är viktigt att eleverna får redovisa sina olika  
lösningar för varandra. 
 
Problemen bör utgå från elevernas vardag. 
 
Matematiska problem tränar eleven att tänka  
”utanför ramarna”. 

                                                                                                          
Matematiska problem stärker elevens nyfikenhet  
för ämnet. 

Problemlösning är en väg mot självständigt tänkande. 

Det är viktigt att läraren väljer ut några intressanta  
elevlösningar till gemensam diskussion i klassen. 
 
Det är viktigt att arbeta i grupp när man löser problem. 
 
Elevens motivation för matematik ökar om man  
använder problemlösning i undervisningen. 

Problemlösning hjälper elever att förstå  
matematiska sammanhang. 

Problemlösning passar enbart för de elever som  
lärt sig grunderna. 

Elever i de tidiga årskurserna kan inte koncentrera  
sig på att lösa utmanande problem. 

Elever i de tidiga årskurserna behöver lära sig grunderna  
för olika strategier för att kunna lösa problem. 

Elever i de tidiga årskurserna orkar inte lyssna  
på varandras lösningar under längre stunder. 
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                                                                                                          Instämmer       Instämmer       Instämmer        Instämmer 
                                                                                                               helt               i stort sett         till viss del     inte alls 

 

Elever i de tidiga årskurserna ligger på så olika nivåer  
så det är svårt att engagera alla i samma problem. 

Det är bra att öva att diskutera olika lösningar i små  
portioner så att eleverna lär sig kommunicera  
med varandra. 

Det är viktigt att eleverna först får tänka en stund  
själva innan de arbetar vidare och diskuterar i smågrupper. 

 Eleverna tycker om problemlösning i matematik. 

Det är svårt att hitta lämpliga problem för alla elever. 

Det är svårt att veta vad olika elever egentligen  
har lärt sig av en problemlösningslektion. 

Det tar alldeles för mycket tid att hålla på med  
problemlösning, när det är så mycket grundläggande  
matematik som elever i de tidiga åren behöver lära sig. 

Svaga elever får sämre självförtroende då de  
arbetar med problemlösning. 

Det är inte alltid de elever som är starkast när  
det gäller färdigheter som kommer med de klurigaste  
lösningarna på ett problem. 
 
Det är viktigt att eleverna regelbundet får se  
att det finns olika sätt att tänka kring ett problem. 

 

 
7. Här följer några påståenden som rör dig som arbetar med problemlösningsuppgifter  
      i klassen, kryssa i ett alternativ för varje påstående. 

               Instämmer       Instämmer        Instämmer          Instämmer 
                     helt               i stort sett           till viss del            inte alls 

Mina elever blir mer intresserade av ämnet. 

Jag ser att eleverna utvecklas i sitt tänkande. 

Eleverna samarbetar på ett bra sätt. 

Eleverna blir mer aktiva på lektionen. 

Det skapar diskussioner i klassrummet. 

Eleverna är med och bidrar till lärandet. 

Eleverna hjälps åt med att lösa problemen. 

Eleverna får använda olika uttrycksformer 
t.ex. skriva, rita och prata inför varandra. 

Eleverna får ”prata” matematik. 

Eleverna får lösa verklighetsbaserade uppgifter. 

Eleverna lär sig att tänka i flera steg. 
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                                                                                             Instämmer       Instämmer        Instämmer          Instämmer 
                                                                                                   helt               i stort sett          till viss del             inte alls 
 

Eleverna  lär sig att uppskatta rimligheten  
i svaren. 

Endast de ”duktiga” eleverna får prova på det. 

Som lärare stärks jag i min yrkesroll. 

 

8. Här följer några påståenden om ditt arbetssätt angående problemlösning  
i matematik, kryssa i ett alternativ för varje påstående. 

                                                                                  Instämmer       Instämmer       Instämmer       Instämmer 
                                                                                                          helt              i stort sett         till viss del          inte alls 
 
Jag låter eleverna först tänka på problemet  
enskilt innan de diskuterar i grupper. 
 
Jag låter för det mesta eleverna arbeta i  
heterogena grupper då de löser problem. 

Jag grupperar eleverna efter förmåga  
(homogena grupper) då de löser problem. 

Jag ger ofta en veckas problem som hemläxa. 

Vi diskuterar ofta elevers olika lösningar  
med hela klassen. 
 
Mina elever får arbeta individuellt för de mesta  
när det gäller problemlösning, för att alla ska  
få tänka i lugn och ro.  

 

 

 

9. Hur gammal är du? ______ år 

 

10.  Är Du      kvinna 
 

        eller    man 

 

11. Hur länge har du varit arbetat som lärare?  

 
0-1 år 2-4 år    5-9 år    10-19 år      20-29 år          > 30 år 
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12. I vilken årskurs/vilka årskurser undervisar du idag?  
 

            

            Åk.1                    Åk.2                   Åk.3 
 

   
13. Hur många lektionstimmar i matematik ansvarar du för per vecka?  
           

         
         
          0 timmar                 1-2 timmar                       3-4 timmar                        > 4 timmar 
 
 

  14. Har du lärarexamen?  

 
           Ja, examen år _________                                      Nej. 
 

Om ja, vilken lärarutbildning har du? 

 

 

 
15. Har du fortbildat dig inom matematik någon eller flera gånger?  
Ex. problemlösning eller något annat? Lista dem nedan i så fall. 

Kurs                                                     Hur lång                                       Kursansvarig 
 
 

 

 
       

 

Kan du tänka dig att bli intervjuad av oss? Skriv då ditt namn          
och telefonnummer så kontaktar vi dig eventuellt.                             
       

______________________________________________________________ 

 

STORT TACK FÖR HJÄLPEN! 

 

 

 

 


