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upp angående problemlösning och även en kort genomgång av olika kunskaps- och lärande-
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med hjälp av kvalitativa intervjuer av fem stycken lärare som undervisar i matematik på hög-
stadiet. Lärarna i denna studie framhåller framförallt följande som motiv till varför problem-
lösning ska finnas med i undervisningen: affektiva aspekter, förståelse, verklighetsanknytning 
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och lärande. De lärare som anser att problemlösning kan användas först när all kunskap är på 
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Sammanfattning 
 
I detta examensarbete har lärares uppfattningar om problemlösning i matematiken undersökts 
ur ett kunskaps- och lärandeperspektiv. Rapporten inleds med en genomgång av vad 
litteraturen tar upp angående problemlösning och även en kort genomgång av olika kunskaps- 
och lärandeperspektiv. Därefter redovisas resultatet av den empiriska undersökningen som har 
genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer av fem lärare som undervisar i matematik på 
högstadiet. Lärarna i denna studie framhåller framförallt följande som motiv till varför 
problemlösning ska finnas med i undervisningen: affektiva aspekter, förståelse, verklighets-
anknytning och tänkande. Det finns dock olika synsätt på varför dessa komponenter är viktiga 
och detta beror till stor del på att lärarna har olika syn på lärande och kunskap. Resultatet 
visar att det går att se tendenser som överensstämmer mycket bra med det som framkommer i 
litteraturen, d.v.s. att det finns en koppling mellan lärarnas uppfattningar om problemlösning 
och deras syn på lärande och kunskap inom matematiken. De av lärarna som har upp-
fattningen att matematik kan läras ut genom problemlösning, gärna vid grupparbete, har en 
mer sociokulturell inställning till kunskap och lärande. De lärare som anser att problem-
lösning kan användas först när all kunskap är på plats (för-perspektivet) har en mer 
behavioristisk syn på lärande och kunskap. Grupparbete kan här ses mer som att eleverna ska 
få ha kul. 
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1 Inledning 

Då jag har varit ute på skolor dels under mina praktikperioder och dels som vikarie har jag 
upptäckt att matematikundervisningen inte har ändrats så mycket sen jag själv gick i skolan. 
Den är fortfarande väldigt traditionell, med genomgång vid tavlan och därefter enskilt 
räknande. Detta stöds även av Skolverket (2003, s. 20) som visar att det är en modell som 
dominerar undervisningen i matematik framförallt i årskurs 7 – 9. 
 

Modellen utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt 
prov. Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt. Planerat elevsamarbete är 
relativt ovanligt, gemensamma samtal mellan lärare och elever kring matematiska 
problem och tänkbara lösningsstrategier eller laborationer i matematik likaså. Det är en 
undervisningsform som innehåller få inslag av variation vad gäller såväl innehåll som 
arbetssätt. (Skolverket 2003, s. 20) 
 

Det pratas mycket om att matematikundervisningen behöver ändras, men det ser ut att ha hänt 
väldigt lite. Enligt Bentley (2000, s. 35) pekar lärarna på ett dilemma; de har en uppfattning 
om hur undervisningen bäst borde bedrivas, vilket emellertid ej tillåts på grund av bristande 
resurser. Även Bjerneby Häll (2002, s. 31) är inne på samma spår. Hon framhåller att de 
tankar och idéer som läraren själv har inte nödvändigtvis överensstämmer med den under-
visning som faktiskt genomförs beroende på undervisningens sociala sammanhang (kontext). 
Till den samhälliga kontexten räknar hon förväntningar och föreställningar om matematik 
från elever, deras föräldrar, lärarkolleger och överordnade. Vidare påpekar hon att kontexten 
är styrd av läroplanen, kursplanen, läromedlen, regler för prov, utvärderingar och betyg, 
ytterst det nationella utbildningssystemet. 
 
Med ovanstående som bakgrund genomförde jag en pilotstudie för att undersöka hur några 
lärare skulle vilja lägga upp sin undervisning i matematik om de inte styrdes av alla 
ramfaktorer. Jag intervjuade två högstadielärare. Resultatet av studien visar att det de 
framförallt vill ha mer av på matematiklektionerna är problemlösning med matematik-
diskussioner och logiskt tänkande. Detta med problemlösning var något som jag fastnade för 
och ville undersöka vidare. Därför bestämde jag mig för att studera matematiklärares 
uppfattningar om problemlösning utifrån lärande och kunskap i mitt examensarbete. 
 
 

2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares uppfattningar om problemlösning i 
matematikundervisningen ur ett kunskaps- och lärandeperspektiv. 
 
För att uppnå syftet används följande frågeställningar: 
 

• Varför anser lärarna (inte) att problemlösning behövs i matematikundervisningen? 
• Vilka mönster finns i lärarnas uppfattningar om problemlösning ur ett kunskaps- och 

lärandeperspektiv? 
• Vilka visioner har lärarna om hur de skulle vilja använda sig av problemlösning i 

undervisningen? 
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3 Metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 
Det finns inom samhällsvetenskapen två övergripande metodiska angreppssätt, kvalitativa och 
kvantitativa. Enligt Trost (2005, s. 14) ska man göra en kvantitativ studie om frågeställningen 
gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt. Om frågeställningen däremot gäller att försöka 
förstå människors sätt att resonera eller reagera eller att hitta mönster så ska man göra en 
kvalitativ studie. Eftersom jag ville få fram lärarnas enskilda uppfattningar och sedan 
analysera dessa för att hitta mönster anser jag att en kvalitativ metod uppfyller mitt syfte bäst. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en intervjuguide att följa men att 
han/hon har möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten. 

3.1 Metodval 

Jag valde mellan att använda mig av enkäter eller intervjuer. Det finns för- och nackdelar med 
båda metoderna. Enligt Einarsson och Hammar Chirac (2002, s. 29) lämpar sig enkäter väl 
när man har ett stort antal respondenter och vill ha exakt samma frågelydelse till samtliga 
deltagare. De påpekar dock att det förutsätts att det är relativt okomplicerad information som 
ska inhämtas och att frågorna är av den karaktären att man kan få ärliga och fullständiga svar. 
Bryman (2002, s. 146ff) gör en jämförelse mellan intervjuer och enkäter med avseende på 
fördelar och nackdelar. Där påpekar han att man vid enkäter inte kan ställa uppföljningsfrågor 
för att få respondenterna att fördjupa sina svar, såsom man kan vid intervjuer. Dessutom, 
fortsätter han, så tröttnar respondenterna fortare på frågorna i en enkät än i en intervju. Han 
anser även att det är viktigt att inte ställa för många öppna frågor i en enkät eftersom 
respondenterna sällan vill skriva för mycket i sina svar. Till enkäternas fördel framhåller 
Bryman att de inte ger någon ”intervjuareffekt”, d.v.s. att intervjuaren på ett eller annat sätt 
påverkar respondentens svar. Han poängterar även att enkäter passar respondenternas behov 
bättre, eftersom de kan besvaras när respondenterna har tid och möjlighet. Risken för att man 
får tillbaka enkäter som bara är delvis besvarade är ganska stor eftersom man inte är på plats 
för att hjälpa respondenten på samma sätt som är möjligt vid en intervju. Bryman framhåller 
vidare, till enkätens nackdel, att det är lättare för respondenten att bestämma sig för att låta bli 
att svara på en fråga på en enkät än vid en intervju. 
 
Utifrån detta har jag gjort följande reflektioner: Nackdelen med att inte kunna hjälpa 
respondenterna och reda ut oklarheter vid en enkätundersökning går att avhjälpa genom att 
vara närvarande vid ifyllandet. Då försvinner dock en av enkäternas stora fördelar, nämligen 
att respondenterna kan fylla i den när de har tid. I min undersökning är jag intresserad av 
lärarnas egna uppfattningar om problemlösning. Detta är svårt att fånga i en enkät med slutna 
frågor i, då jag inte har alla svarsalternativen klara för mig. Det är ju dessa olika svars-
alternativ jag vill finna i min undersökning. Detta går dock att avhjälpa med öppna frågor, 
men min erfarenhet är att en många har svårt att få ner sina tankar i skrift. Dessutom vill jag 
kunna gå mer på djupet och utifrån respondenternas svar kunna ställa följdfrågor för att 
komma vidare. Därför anser jag att kvalitativa intervjuer uppfyller mina krav och mitt syfte 
bäst.  

3.2 Urval 

Jag intervjuade fem lärare som undervisar i matematik på högstadiet, två kvinnor och tre män. 
I kvalitativa studier vill man enligt Trost (2005, s. 117) i de flesta fall få en så stor variation i 
urvalet som möjligt och ej ett antal likartade. Detta ville även jag uppnå för att försöka hitta 
respondenter med olika åsikter om problemlösning. Eftersom lärare som arbetar på samma 
skola, speciellt inom samma arbetslag, lätt blir ”färgade” av varandra hade jag som krav att 
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inte mer än två lärare fick arbeta på samma ställe. Därför kontaktade jag flera olika skolor. 
Det var dock svårt att få lärare att ställa upp p.g.a. tidsbrist eftersom det var mycket 
utvecklingssamtal under den här tiden. Det blev till slut lärare från tre olika skolor, men de 
lärare som är från samma skola arbetar inom olika arbetslag. Jag försökte även få variation i 
hur länge respondenterna hade arbetat som lärare, vilket resulterade i en variation mellan 2,5 
år och 36 år. Jag började med ett bekvämlighetsurval, d.v.s. jag frågade två lärare med olika 
lång lärarerfarenhet som jag hade haft kontakt med tidigare. En lärare hittades därefter genom 
snöbollsurval, vilket är en speciell variant av bekvämlighetsurval (Trost 2001, s. 31), som 
innebär att en respondent rekommenderar någon som han/hon tror kan vara lämplig för en 
intervju. I det här fallet bad jag den första respondenten rekommendera någon med lång 
erfarenhet av läraryrket. De två sista lärarna fick jag tag på genom bekantas kontakter och 
rekommendationer. 

3.3 Genomförande 

Jag tillfrågade alla respondenter i förväg om jag fick spela in intervjuerna och det var ingen 
som motsatte sig det. Intervjuerna genomfördes i lugn och ro i olika konferensrum och salar 
på respondenternas skolor. Jag valde att använda MP3-spelare istället för bandspelare vid 
mina intervjuer. Detta tycker jag kändes som ett bra val, då MP3-spelaren är så liten och lätt 
kunde läggas mellan mig och respondenten på bordet. Den märktes knappt, vilket en stor 
bandpelare med mikrofon skulle ha gjort. Enligt Trost (2005, s. 53) finns det både för- och 
nackdelar med att använda sig av inspelning. Han anser att fördelarna bl.a. är att man inte 
behöver föra så noggranna anteckningar under intervjuns gång och att man kan lyssna till 
tonfall och ordval upprepade gånger efteråt. Däremot tycker Trost (2005, s. 54) att det är en 
nackdel att den man intervjuar kan känna sig hämmad. Dessutom kostar det en massa möda 
att transkribera materialet. Jag kände dock att fördelarna övervägde, eftersom det är lätt att 
missa viktiga saker om man antecknar. 
 
Jag hade i förväg satt maxtiden till 1 timme för intervjuerna, detta eftersom flertalet av 
respondenterna inte kunde avsätta mer tid. Den första intervjun blev dock något kortare p.g.a. 
att rummet vi skulle ha intervjun i blev upptaget och vi fick leta reda på ett nytt, vilket tog en 
stund. I denna intervju kände jag att tidsbristen påverkade intervjun negativt. Jag hann inte 
ställa alla de följdfrågor jag ville. I en av de andra intervjuerna var det en annan faktor som 
spelade in, nämligen att respondenten var stressad p.g.a. stor arbetsbörda senaste veckorna 
(bl.a. utvecklingssamtal). Det märktes tydligt att han var någon annanstans i tankarna 
emellanåt och att svaren inte blev riktigt sammanhängande.  
 
I min intervjuguide (se bilaga 1) valde jag att bara ha med några få huvudfrågor med ett antal 
punkter under. Dessa punkter skulle fungera om stöd så att jag fick med samma saker i alla 
intervjuerna. Detta benämner Bryman (2002, s. 301) semistrukturerad intervju. Enligt Bryman 
kan intervjuguiden i en semistrukturerad intervju vara en lista över specifika teman som ska 
beröras under intervjun. Frågorna under själva intervjun behöver inte komma i samma 
ordning som i intervjuguiden.  Min intervjuguide bestod av en inledning, en frågedel och en 
avslutning. Jag inledde frågedelen med några bakgrundsfrågor för att respondenten skulle 
komma igång och få lite tid att slappna av. Därefter bad jag respondenten berätta om en 
lyckad matematiklektion som han/hon hållit. Trost (2005, s. 36) anser att det är mycket bra att 
få respondenten att berätta med egna ord om vad som skedde, istället för att direkt fråga ”Vad 
tyckte du om…”. Sedan hoppade vi dock fram och tillbaka mellan frågorna eftersom allting 
hänger ihop. Jag avslutade med att tacka och frågade om jag fick återkomma ifall det dök upp 
några oklarheter under själva transkriberingen. Alla respondenterna var positiva till detta. 
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3.3.1 Kommentarer till intervjuguiden 

För att börja med en för läraren väldigt konkret fråga valde jag att be honom/henne att berätta 
om en matematiklektion eller del av lektion som han/hon haft och ansåg lyckad. Utifrån 
denna fråga och nästa som handlar om olika matematikuppgifter hoppades jag kunna börja 
diskutera det som examensarbetet är inriktat mot, d.v.s. problemlösning i matematiken. För att 
det inte skulle bli någon begreppsförvirring ville jag under punkt 3 i intervjuguiden (se bilaga 
1) komma fram till en gemensam ”definition” av vad problemlösning innebär, alternativt 
komma överens om en alternativ benämning om respondentens ”definition” av 
problemlösning var något helt annat än vad som var tänkt i den här studien (se vidare under 
kapitel 4.5). 
 
Under punkt 4 i intervjuguiden, ”Problemlösning i undervisningen” (se bilaga 1), tänkte jag 
mig frågan ”Använder du problemlösning i din undervisning idag?” som en inledande fråga 
på området. Den delas därefter upp i två spår, beroende på jakande eller nekande svar. 
Emellanåt går dock vägarna ihop eftersom vissa punkter bör vara med under båda. 
Huvudfrågorna som jag ville ha svar på var ”Varför problemlösning i undervisningen?” 
respektive ”Varför inte?” Utifrån vad lärarna sa om detta styrde jag in diskussionen på de 
andra punkterna/frågorna om syfte, medel och nytta. Dessa frågor/punkter ska mest ses som 
minnespunkter så att jag kunde ”pricka av” vad vi pratat om, samt som hjälp att komma ihåg 
att ta upp det vi inte kommit in på. 

3.4 Etiska aspekter 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (HSFR 1999). Jag anser att 
jag har uppfyllt samtliga dessa krav. Respondenterna informerades, redan då de tillfrågades 
om de ville deltaga, om undersökningens syfte och metod. De tillfrågades även om de 
accepterade att jag spelade in intervjun. Jag betonade även att lärarnas deltagande i 
undersökningen var helt frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan om så önskades. 
Jag informerade respondenterna om att de skulle vara helt anonyma i rapporten och att filen 
med intervjun skulle raderas när undersökningen var klar. När det gäller nyttjandekravet har 
respondenterna informerats om att rapporten kommer att vara allmän handling då den har 
publicerats. Detta var det ingen som hade något att invända mot. Jag inledde även själva 
intervjuerna med att återigen ta upp de etiska aspekterna med respondenterna.  

3.5 Analys 

Så snart som möjligt efter respektive intervju, d.v.s. samma dag eller dagen efter så 
transkriberade jag intervjuerna. Detta skedde genom att jag laddade in filerna från MP3-
spelaren på datorn och lyssnade och skrev. Det kändes bra att göra detta så pass snabbt efter 
varje intervju att jag fortfarande kom ihåg ansiktsuttryck och andra små detaljer. Jag 
transkriberade ej hela intervjuerna ordagrant. Istället använde jag mig av en metod som Trost 
(2005, s. 128) beskriver, vilken innebär att man skriver ner sådant som är viktigt i förhållande 
till studiens syfte ordagrant, medan man skriver ner en sammanfattning av sådant som är av 
sekundär betydelse. När hela intervjun var transkriberad lyssnade jag igenom den igen, 
samtidigt som jag läste igenom det jag hade skrivit och korrigerade felaktigheter. Därefter 
började jag flytta om texten i de transkriberade intervjuerna och försökte strukturera upp så att 
saker som hörde till samma tema kom på ett ställe. Sedan kommenterade jag och använde 
färgpennor för att markera det som var väsentligt för mina frågeställningar. Jag tog sedan en 
respondent i taget och försökte få fram deras åsikter på de olika aspekterna som jag tagit upp i 
litteraturdelen av denna rapport, se kapitel 4. Därefter analyserade jag dessa för att se hur de 
kunde kopplas till olika perspektiv på lärande och kunskap och problemlösning. När jag var 
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klar med genomgången av alla respondenterna försökte jag hitta skillnader och likheter 
mellan dem samt olika mönster. 
 
 

4 Problem och problemlösning 

I detta kapitel tas först upp vad som sägs i läro- och kursplaner om problemlösning i 
matematiken. Sedan sker en genomgång av vad litteraturen säger om problem och 
problemlösning, först hur litteraturen ”definierar” problem och därefter varför problem-
lösningsaktiviteter ska finnas och sist hur dessa ska vara organiserade. I avsnittet därefter ges 
en ”definition” av vad som avses med begreppet ”problem” i denna studie. Därpå följer ett 
avsnitt om olika syn på kunskap och lärande och hur dessa kan kopplas till olika perspektiv. 
Sist finns ett avsnitt som tar upp litteraturens syn på hur lärares kunskapssyn påverkar deras 
uppfattningar om problemlösning.  

4.1 Vad säger läroplaner och kursplaner? 

I kursplanen för matematik på grundskolan (Skolverket 2000) står under ”Mål att sträva mot” 
att skolan ska sträva efter att eleven: 
 

• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 
och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande 

• utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 
matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den 
ursprungliga problemsituationen 
(Skolverket 2000, s. 26) 

 

I slutet av nionde skolåret ska eleven bl.a. ha uppnått följande mål 
 

• ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter i matematik som behövs för att kunna 
hantera situationer och lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle 
(Skolverket 2000, s. 28) 

 
I punkt två ovan betonas att eleverna ska utveckla en problemlösningsförmåga och i punkt tre 
att eleverna ska förvärva matematiska färdigheter för att kunna lösa problem. I punkt ett 
nämns inget direkt om problemlösning, men den går dock att koppla samman med nedan-
stående utdrag från ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” i kursplanen där problemlösning 
diskuteras.  
 

Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man 
behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från 
sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska 
begrepp och metoder. Resultaten skall sedan tolkas och värderas i förhållande till det 
ursprungliga sammanhanget. (Skolverket 2000, s. 27f) 

 

Problemlösning kan alltså ses som en länk mellan problem i vardagen och den mer abstrakta 
skolmatematiken. Vid problemlösning ska, enligt utdraget ovan, resultaten tolkas och 
värderas. Detta gör att eleverna kan utveckla sin förmåga att använda logiska resonemang och 
att argumentera för sitt tänkande vilket enligt kursplanen är ett mål att sträva mot (första 
punkten ovan). Genom att använda problemlösning kan eleverna alltså träna upp sin förmåga 
till tänkande genom logiska resonemang och att tolka och dra slutsatser. Problem behöver 
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dock inte, enligt kursplanen, vara verklighetsanknutna. De kan vara enbart matematiska 
också. 
 

Problem kan också vara relaterade till matematik som saknar direkt samband med den 
konkreta verkligheten. (Skolverket 2000, s. 28) 

 
Men vad är då problemlösning? Detta kommer jag att ta upp i kommande kapitel, dels vad 
litteratur och forskning säger och dels vad som avses i denna studie. 
 
Enligt Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000, s. 47) har synsättet om problemlösningens 
roll i matematiken skiftat genom åren med olika läroplaner. De anser att i Lgr 69 och tidigare 
läroplaner så var synsättet att eleven skulle behärska de nödvändiga matematiska verktygen i 
form av tekniker. Man undervisade alltså i matematik för problemlösning. Dessutom 
betonades tillämpningsaspekten i vardagsnära situationer. I Lgr 80 däremot införs problem-
lösning som ett huvudmoment, man skulle undervisa om problemlösning. Wyndhamn, 
Riesbeck och Schoultz (2000, s. 47) anser vidare att man enligt Lpo94 lär sig att utveckla 
matematiska idéer, inse värdet av det matematiska symbolspråket, upptäcka och förstå 
samband och kunna använda logiska resonemang genom problemlösning.  Dessa tre 
perspektiv kan kopplas till olika pedagogiska skolor, i grova drag ses den problemlösande 
eleven som härmare i för-perspektivet, som informationsbehandlare i om-perspektivet och 
som tänkare i genom-perspektivet (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000, s. 47). Detta 
diskuteras vidare i kapitel 4.6 i denna rapport. Denna hårda koppling av Lpo 94, som 
Wyndamn, Riesbeck och Schoults gör, till genom-perspektivet kan dock vara svår att se. Till 
citaten från kursplanen ovan skulle en koppling till alla tre perspektiven kunna göras. Att 
eleverna ska utveckla en problemlösningsförmåga kan tolkas som undervisning om 
problemlösning, d.v.s. om-perspektivet och punkten om att eleverna ska förvärva matematiska 
färdigheter för att kunna lösa problem kan tolkas som att eleverna ska lära sig matematik för 
problemlösning. För detta examensarbete är det dock inte kopplingen till de olika 
läroplanerna som är viktigt utan det är de tre olika perspektiven och deras påverkan av 
undervisningen. 

4.2 Problem och problemlösning – vad innebär det? 

Det finns åtskilliga tolkningar av vad problemlösning inom matematikundervisningen är och 
hur en matematikuppgift ska se ut för att kallas problem. Grevholms (1991, s. 151) definition 
av problem i matematiken är följande: ”Med problem i matematiken, menar jag uppgifter där 
eleven ska använda sitt förnuft och matematiska kunnande, men där det inte från början är 
uppenbart för eleven hur man ska gå till väga”. Hon har även en lista med krav på problemen 
för att hon ska kalla arbetet i matematikundervisningen för problemlösning: 
 

• Det ska inte vara en rutinuppgift där eleverna har en färdig metod som redan är inövad 
• Arbetet ska tillföra något av värde till undervisningen, utveckla eleverna i matematik 
• Eleverna ska tycka att arbetet är meningsfullt 
• Eleverna ska få uppleva att problem kan vara intressanta, roliga och spännande 
• Eleverna ska känna att det är lönt att gripa sig an problemet och få känslan av att de 

kan lyckas med en lösning 
(Grevholm 1991, s. 159). 

 

Grevholm ställer alltså inte bara krav på hur själva uppgiften ska vara utan även på själva 
arbetet samt på hur eleverna ska uppleva det hela. Detta är en mycket komplex kravlista och 
enligt min åsikt är de fyra sista punkterna mer en lista på vad som uppnås om problemet är så 
bra att det gör det hela till en meningsfull och engagerande problemlösningssituation. Att en 
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uppgift, för att den ska kallas för problem, inte ska ha en självklar lösning från början är det 
många forskare och författare som håller med om. Malmer (1990, s. 138) skriver att med 
problem menas en frågeställning som man vill lösa och som kan lösas med en matematisk 
modell som inte är given. Björkqvist (2001, s. 118) menar att ett problem är en matematisk 
uppgift som ska utföras, med tilläggsvillkoret att det för lösaren i initialskedet ska vara oklart 
vilka lösningsmetoder som kan tillämpas. Detta håller även Ahlberg (2000, s. 78) med om. 
Hon anser att med problem menas sådana uppgifter där det från början inte är uppenbart för 
eleven hur den ska gå tillväga. Ahlberg påpekar vidare att eftersom barn har skiftande 
erfarenheter är problemlösning en relation mellan barnet och problemet och uppgifter som 
fodrar stor ansträngning av några barn kan vara rutinuppgifter för andra och en uppgift som är 
ett problem idag behöver inte vara det imorgon. En viss uppgift kan alltså vara rutinuppgift 
för en elev men en verklig problemuppgift för en annan. Detta håller även Malmer (1990, s. 
138) och Björkqvist (2001, s. 118) med om. 
 
Taflin, Hagland och Hedrén har i projektet RIMA forskat mycket kring problemlösning i 
matematikundervisningen. De delar in matematikuppgifter i tre undergrupper, rutinuppgifter, 
textuppgifter och problem (Taflin, Hagland & Hedrén 2005, s. 27). Det som de anser skiljer 
en rutinuppgift från ett problem är att rutinuppgiften har en given lösningsprocedur och det är 
oftast en ren tillämpning av ett moment som eleverna nyligen gått igenom. För ett problem 
däremot finns ingen enkel tillgänglig procedur som garanterar lösningen och eleverna måste 
dessutom göra en ansträngning för att finna lösningen. Även en textuppgift kan vara ett 
problem om det uppfyller dessa kriterier. Detta sammanfaller mycket med det som diskuterats 
tidigare i detta kapitel. Taflin, Hagland och Hedrén (2005, s. 28) har dock sedan gått vidare 
och infört något som de kallar ”rika problem” som de använder i sin forskning. Ett rikt 
problem är ett problem som även ska bjuda in eleverna till reflektion och diskussioner kring 
matematiska idéer. Följande kriterier anser de ska vara uppfyllda för att det ska vara ett rikt 
problem  
 

• Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 
• Problemet ska vara lätt att förstå, alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 
• Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och ta tid. 
• Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 

representationer. 
• Problemet ska initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en 

diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer. 
• Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 
• Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 
(Taflin, Hagland & Hedrén 2005, s. 28ff). 

 

Problem kan alltså, enligt författarna, delas in i undergrupperna rika problem och andra 
problem.  

4.2.1 Sammanfattning – problem och problemlösning 

Den litteratur som jag har gått igenom ovan är väldigt enig om att ett problem för 
problemlösning skiljer sig ifrån en vanlig rutinuppgift. En rutinuppgift har en given 
lösningsprocedur och det är oftast en ren tillämpning av ett moment som eleverna nyligen gått 
igenom. Vid problemlösning däremot ska det från början inte vara uppenbart för eleverna hur 
de ska gå till väga. Det ska helst finnas olika lösningsmetoder och det ska krävas ansträngning 
från eleverna för att kunna lösa problemet. Vissa författare (t.ex. Malmer 1990, Björkqvist 
2001 och Ahlberg 2000) poängterar att uppgifter som kräver stor ansträngning att lösa för 
vissa elever kan upplevas som rutinuppgifter för andra och det som är ett problem idag 
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behöver inte vara det imorgon. Vissa författare lägger även in krav på att problemet ska 
upplevas roligt att lösa (t.ex. Grevholm 1991). Detta anser dock jag mer tillhör kategorin 
”varför man ska ha problemlösning”, d.v.s. man ska ha problemlösning för att eleverna ska få 
uppleva hur kul matematik kan vara.  

4.3 Varför problemlösning? 

Anderberg (1992, s. 20) motiverar varför problemlösningen ska finnas i skolan med att han 
anser att syftet med problemlösning är att låta eleverna uppleva upptäckandets glädje, låta 
dem uppleva att deras sätt att lösa problem duger, låta dem upptäcka att problem kan lösas på 
flera sätt och att man kan öva upp sin problemlösningsförmåga. Även Ahlberg (1995, s. 84f) 
är inne på liknande tankar. Hon anser att det är viktigt att eleverna upptäcker att det finns 
olika sätt att lösa ett problem, att det tar tid att lösa problem, att tala, rita och skriva är 
betydelsefulla verktyg vid problemlösning och att det vardagliga språket förbinds med det 
matematiska språket. 
 
Matematik - ett kärnämne (1995, s. 112) tar upp att problemlösning kan användas som medel 
för att nå olika mål i matematikundervisningen. Det gemensamma är då, anser författarna, att 
intressera och stimulera elevers tänkande. Det kan vara så att undervisning syftar till att 
repetera eller stärka grundläggande begrepp. Då kan man, påpekar författarna, istället för att 
ställa frågor om definitioner, metoder och regler ge ett problem som kräver att eleven har 
grundbegreppen klara för sig för att kunna lösa det. De anser även att man på ett mer 
stimulerande sätt kan belysa och befästa rutinfärdigheter. Att problemlösning kan vara ett 
medel håller Wistedt och Johansson (1991, s. 19) med om. De anser att problemlösning är ett 
instrument vi använder för att nå undervisningsmålet: matematisk förståelse. 
 
Många ser problemlösning som ett medel för att uppnå att vi ska kunna klara oss i 
vardagslivet. I Matematik – ett kommunikationsämne (1996, s. 69) tar författarna upp att 
problemlösning är viktig för att inte bli lurad i vardagsliv och samhälle. De poängterar att 
man, för att kunna förstå och påverka demokratiska processer, behöver kunna kontrollera den 
ökande användningen av matematik. Vidare anser de att man genom att lösa problem kan 
utveckla tankar, idéer, självförtroende, analysförmåga, kreativitet och tålamod. De påpekar 
även att man lär sig att planera, upptäcka samband, förfina det logiska tänkandet och skaffar 
sig beredskap att klara situationer i livet. Även Berggren och Lindroth (1997, s. 37) tar upp att 
problemlösning i matematik ger övning och beredskap för att ta itu med andra problem både i 
och utanför skolan. Malmer och Adler (1996, s. 141) håller med om att problemlösning 
behövs i skolmatematiken för att uppnå en beredskap att möta och hantera vardagens 
”mattesituationer”. Detta anser Malmer och Adler att man uppnår genom att problemlösning 
övar upp förmågan att läsa och tolka text samt stimulerar och utvecklar det logiskt-analytiska 
tänkandet. De framhåller vidare att eleverna får utlopp för fantasi och kreativitet och får 
tillfälle att under samtal argumentera och diskutera. Eleverna lär sig även att välja och 
tillämpa olika lösningsstrategier och de lär sig att kritiskt granska fakta och resultat och 
upptäcker förhoppningsvis matematikens användning inom andra skolämnen. 
 
Lester och Lambdin (2004, s. 192) anser att de primära målen med matematikundervisningen 
är ”förståelse” och ”problemlösning” och att de här två målen är ofrånkomligt relaterade 
eftersom att lära sig matematik med förståelse görs bäst genom att använda problemlösning. 
De anser att förbindelsen mellan problemlösning och djupare förståelse är symbiotisk. Lester 
och Lambdin vill att elever ska klara av att lösa problem - i matematiken och i verkliga livet. 
De poängterar att förståelse förbättrar problemlösningsförmågan, men att lära sig genom 
problemlösning utvecklar och ökar förståelsen. Problemlösning är alltså både ett medel och 
ett mål i deras synsätt. Det finns enligt författarna åtminstone sex olika skäl till varför det är 
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en fördel för elever att lära sig matematik med förståelse, vilket alltså också är sex skäl till 
varför problemlösning bör användas: 

 

1. Förståelse är motiverande. 
2. Förståelse främjar mer förståelse. 
3. Förståelse hjälper minnet. 
4. Förståelse ökar överflyttning (”transfer”). 
5. Förståelse påverkar attityder och åsikter. 
6. Förståelse främjar utvecklingen att eleven lär sig självständigt. 
(Lester & Lambdin 2004, s. 192ff, min översättning) 
 

Punkt 4 ovan fordrar kanske en förklaring. Med överflyttning menas att kunna flytta över 
kunskapen till nya situationer och problem. Detta är, enligt författarna, en av skolans 
viktigaste uppgifter, eftersom skolan ska förbereda eleverna för livet utanför klassrummet och 
för att eleverna ska kunna lösa framtida problem som vi inte ens kan föreställa oss idag 
(Lester & Lambdin 2004, s. 193).  
 
Hiebert och Wearne (2003, s. 3) poängterar att ett centralt mål för eleverna är att få en stor 
förståelse för matematiken de lär sig i skolan, eftersom de då kommer ihåg saker när de 
behöver dem och kan använda dem flexibelt för att handskas med nya situationer. Det är här, 
anser författarna, som problemlösningen kommer in, eftersom den leder till förståelse. Hiebert 
och Werner (2003, s. 5) skriver vidare att eleverna utvecklar, utökar och berikar sin förståelse 
genom problemlösning. De påpekar att problemlösning kan ge tillfälle att dela med sig av sin 
lösningsmetod till andra och att ta del av andras lösningsmetoder för att diskutera fördelar och 
nackdelar med dem (2003, s. 8). Då lär sig eleverna av varandra, vilket författarna framhåller 
som värdefullt. 
 
Kahan och Wyberg (2003, s. 20) anser att det finns åtminstone tre skäl till att använda 
problemlösning i undervisningen: 
 

• Det hjälper eleverna att förstå att matematik utvecklas genom en meningsskapande 
(sense-making) process. 

• Det gör att elevernas förståelse för de underliggande matematiska idéerna och 
metoderna djupnar. 

• Det engagerar elevernas intresse. 
(Kahan & Wyberg 2003, s. 20, min översättning) 
 

Enligt Stanic och Kilpatrick (1989, s. 13ff) har tre olika ”teman” karakteriserat 
problemlösningens roll i matematiken. 
 

1. Problemlösning som kontext (”context”) 
2. Problemlösning som färdighet (”skill”) 
3. Problemlösning som hantverk (”art”) 
(Stanic & Kilpatrick 1989, s. 13ff, min översättning) 
 

Punkt 1 ovan, problemlösning som kontext, delar de in i ett antal subteman:  
 

• Historiskt - som rättfärdigande av att lära ut matematik 
• Som motivation - för att fånga elevernas intresse 
• Som förströelse och rekreation - för att låta eleverna ha kul 
• Som verktyg - för att lära nya saker 
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• Som övning för att förstärka färdigheter – denna punkt har, enligt författarna, haft 
störst inflytande på matematikundervisningen 

 

Enligt Stanic och Kilpatrick (1989, s. 15) innebär temat ”Problemlösning som färdighet” 
(punkt 2), att icke-rutinproblem blir något som bara är till för speciellt begåvade elever istället 
för till alla. Detta motiverar författarna med att problemlösning läggs in som en hierarkinivå 
bland färdigheterna och alla hierarkinivåer under först måste ha uppnåtts innan en elev kan 
klara av problemlösning. Alla elever kommer dock inte upp till denna hierarkinivå. Punkt 3 
ovan, problemlösning som hantverk, anser författarna har uppstått ur George Pólyas arbete (se 
vidare under kapitel 4.4). Målet med skolmatematiken är att få eleverna att tänka och att 
utveckla intelligens. Problemlösning kan läras genom övning. (Stanic & Kilpatrick 1989) 
 
Silver, Boaler och Stein (2003, s. 256) konstaterar att forskningsresultat tyder på att den extra 
tid, ansträngning och resurser som krävs för matematikundervisning genom problemlösning 
är väl värda ansträngningen om ens mål för matematikutbildning inkluderar elever som förstår 
matematiska begrepp, är villiga att ta sig an utmanande problem, och se sig själv som kapabla 
att lära matematik. Författarna konstaterar vidare att forskningen visar att vi når dessa mål 
lättare genom att lära ut matematik genom problemlösning. 

4.3.1 Sammanfattning – varför 

Det finns som synes många olika aspekter på varför man ska använda problemlösning i 
matematikundervisningen.  
 
Affektiva aspekten: Dels finns det den affektiva aspekten, d.v.s. att eleverna ska uppleva 
glädje, ha roligt, få utlopp för fantasi och kreativitet. De ska även få uppleva att de duger, 
d.v.s. upptäcka att det finns flera sätt att lösa problem på och att deras sätt duger. Detta kan 
göra att eleverna blir mer engagerade och motiverade att hålla på med matematik. 
 
Vardags- och verklighetsaspekten: Många författare (bl.a. Berggren & Lindroth 1997, 
Lester & Lambdin 2004, Malmer & Adler 1996) ser problemlösning som ett medel för att 
uppnå att vi ska kunna klara oss i vardagslivet. Problemlösning är viktig för att inte bli lurad i 
vardagsliv och samhälle och ger övning och beredskap för att ta itu med andra problem både i 
och utanför skolan. 
 
Förståelse: Många forskare och författare (t.ex. Lester & Lambdin 2004, Wistedt & 
Johansson 1991) anser att förståelse är ett av de viktigaste målen med matematik-
undervisningen och att man genom att använda problemlösning i matematikundervisningen 
ökar och utvecklar förståelse. Hiebert och Wearne (2003, s. 3) poängterar att man med ökad 
förståelse kommer ihåg saker när man behöver dem och kan använda dem flexibelt för att 
handskas med nya situationer. Detta är ju intimt förknippat med vardagsaspekten ovan 
eftersom vi i vardagen behöver kunna anpassa våra kunskaper till nya problem och situationer 
som uppstår. En svårighet är dock att tolka vad olika författare menar med ”förståelse”, 
eftersom detta inte skrivs ut explicit. Ordet ”förståelse” behandlas som ett vedertaget begrepp, 
men för läsaren är det svårt att tolka ut vad författarna lägger i begreppet. Detta är något som 
jag även haft problem med i min empiri (se vidare kapitel 6.2). 

4.4 Hur problemlösning? 

Med frågan ”Hur problemlösning?” menar jag hur själva problemlösandet ska vara 
organiserat och i vilka situationer, t.ex. ensamt eller i grupp, varje dag, varje vecka o.s.v. 
Detta finns det många alternativ till. Matematik - ett kärnämne (1995) tar i en artikel upp 
några exempel. Ett av dem är VDM, Vår Dagliga Manipulation, som Andrej Dunkels 
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utarbetat. En VDM-uppgift läggs utan kommentar upp på arbetsprojektorn. Eleverna får 
fundera några minuter och sedan diskuteras uppgiften och dess lösning. Detta kan, enligt 
artikeln, vara ett effektivt sätt att starta lektionen och komma in i aktuella problemställningar 
(Matematik - ett kärnämne 1995, s. 113). Ett annat sätt som tas upp i artikeln är att varje 
vecka anslå ”Veckans problem”. Problemens art kan anpassas till elevgruppen. Det behöver 
inte var så att alla elever ska fundera på problemen till en början. Det är tillräckligt om några 
gör det och om verksamheten ökar intresset bland potentiellt matematikintresserade 
(Matematik - ett kärnämne 1995, s. 113).  
 
I litteraturen förordas ofta att problemlösning ska ske i grupp. Ahlberg (1991, s. 87) fram-
håller att när eleverna löser problem i grupp blir de medvetna om hur de själva tänker och de 
kan kontrollera och styra sitt tänkande. Dessa färdigheter, påpekar hon, anses av många 
forskare (bl.a. Schoenfeld och Lester) vara av stor betydelse när det gäller problemlösning i 
matematik. Hon framhåller vidare att när eleverna löser problem i små grupper (4 elever) får 
de större möjligheter till kommunikation med varandra och med läraren (Ahlberg 1991, s. 86). 
Även i en artikel i Matematik - ett kommunikationsämne (1996, s. 7) tas fördelarna med 
grupparbete vid problemlösning upp. Där anser författarna att då eleverna arbetar i grupp blir 
de ”tvingade” att ge uttryck för egna erfarenheter, ställa frågor och komma med förslag till 
strategier och genom detta blir eleven medveten om sitt eget tänkande och förståelsen 
utvecklas. Även här rekommenderas små grupper om 3-4 elever. Det påpekas även vikten av 
att eleven måste få se att läraren tycker att det är både roligt och viktigt att arbeta med 
problemlösning. I artikeln poängteras även att miljön är viktig, den måste vara kreativ och 
trygg med bra förutsättningar för att eleven ska nå så långt som möjligt. Detta för att eleven 
ska våga komma med idéer och kunna utbyta idéer. Artikeln påpekar även att varje elev måste 
bli tagen på allvar och bli uppbackad och respekterad för sina ansträngningar och försök att 
hitta en lösning. Det är alltså viktigt att eleverna i positiv anda stödjer, uppmuntrar och 
granskar varandras förslag. Då ger man varandra impulser som leder arbetet vidare 
(Matematik - ett kommunikationsämne 1996, s. 7). Grouws (2003, s. 135f) framhåller att det 
är mycket bra med problemlösning i mindre grupper och att detta har en viktig roll i 
undervisningen. Problemlösning i mindre grupper kan, fortsätter Grouws, underlätta 
matematiska diskussioner och är mindre skrämmande än helklassdiskussioner. Han påpekar 
att sådana diskussioner tillåter eleverna att utforska olika lösningar och att därefter beskriva 
dem för sina kamrater. Detta gör att eleverna får se att det finns många tillgängliga sätt att 
lösa en uppgift och de tränar även på att kommunicera om matematik. Grouws påpekar även 
att eftersom det finns många lösningsmöjligheter till problemen kan olika elever bidra med 
olika delar till den färdiga lösningen. 
 
Ytterligare en aspekt av problemlösning i grupp är att eleverna lär av varandra. Ahlberg 
(2000, s. 33) anser att alla barn bör få tillfälle att upptäcka att man kan lära av varandra. Hon 
påpekar dessutom att när barn får ta del av hur kamrater löst olika uppgifter påverkas deras 
förhållningssätt till matematik positivt i flera avseenden. Även Skolverket (2003) tar upp 
denna aspekt. I en av deras undersökningar har eleverna fått ge exempel på roliga och lärorika 
lektioner. Flera elever tog då upp ”problemlösning i grupp” eftersom de ansåg att man lär sig 
mycket när kompisar förklarar (Skolverket 2003, s. 30).  
 
Problemlösning i matematik kan även användas för individualisering i undervisningen. Detta 
tar bl.a. Berggren och Lindroth (1996, s. 37) upp. Individualisering innebär för dem att 
eleverna arbetar med samma uppgift men på olika nivåer och med olika krav på hur formell 
lösningen ska vara. Individualisering behöver alltså inte innebära att elever arbetar med olika 
uppgifter beroende på hur duktiga de är. 
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Matematik - ett kärnämne (1995, s. 113) tar upp ännu en aspekt om hur det går att jobba med 
problemlösning. Författarna anser att eftersom matematik är ett kommunikationsämne så kan 
elever då de arbetar med problemlösning i grupp göra problem åt varandra. Eleverna kan 
formulera problem från andra ämnen eller från situationer och upplevelser de haft på fritiden. 
Därefter, poängterar författarna, kan eleverna studera och söka förbättra och förklara 
varandras formuleringar och lösningar (Matematik - ett kärnämne 1995, s. 113).  
 
En man som forskat mycket om problemlösning är Pólya. Han identifierade fyra steg i 
problemlösningsprocessen: 
 

1. Att förstå problemet 
2. Att lägga upp en plan 
3. Att genomföra planen 
4. Att se tillbaka och kontrollera och värdera lösningen 
(Pólya 1990, s. 5f, min översättning) 
 

Pólya (1990, s. 6) poängterar att alla steg är viktiga, men att några av de bästa effekterna med 
problemlösning riskerar att utebli om den sista punkten hoppas över. Denna punkt är något 
som många elever ofta ”glömmer”, de har lyckats få fram ett svar och vill genast gå vidare till 
något nytt (Pólya 1990, s. 14). Pólya (1990, s. 14f) påpekar att man genom att se tillbaka på 
den slutförda lösningen, genom att ompröva och undersöka resultat och vägen dit igen så kan 
man befästa sin kunskap och utveckla sin förmåga att lösa problem. 
 
Wilson, Fernandez och Hadaway (1993, s. 57-78) påpekar att Pólyas modell ofta feltolkas och 
att i många amerikanska matematikläroböcker finns Pólyas fyra steg med bara som en linjär 
modell. Dessa modeller anser författarna inte stödjer Pólyas andemening och hans mål att få 
studenter att tänka, då modellerna har ett antal brister. Modellerna beskriver problemlösning 
som en linjär process där stegen ska göras i en viss ordning och de leder till en betoning av att 
det bara gäller att hitta svaret. Författarna poängterar att det istället finns en dynamisk, cyklisk 
tolkning av Pólyas fyra steg för genuin problemlösning. I denna kan eleven hoppa fram och 
tillbaka. När eleverna håller på och gör en plan upptäcker de kanske att de för att kunna 
fortsätta måste förstå problemet bättre. När planen sedan är gjord och eleverna försöker 
genomföra den så märker de kanske att det inte fungerar och de måste gå tillbaka och göra en 
ny plan, se figur 1 (Wilson, Fernandez & Hadaway 1993). 

 
Figur 1 Illustration av den dynamiska och cykliska tolkningen av Pólyas fyra steg enligt Wilson, 
Fernandez och Hadaway (1993). 
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4.4.1 Sammanfattning - hur 

Frågan ”hur” innefattar många olika aspekter, hur ofta problemlösning ska användas, hur 
organisationen och situationen ska vara och hur själva problemlösningen ska gå till. Det bör 
dock påpekas att denna fråga hänger intimt samman med frågan varför, eftersom detta 
påverkar hur problemlösandet bör gå till och hur ofta det bör finnas med i undervisningen. 
 
Hur ofta?: Det finns många olika svar på denna fråga. Dunkels har ett koncept, VDM 
(Matematik - ett kärnämne 1995, s. 113), som innebär att man startar varje lektion med en 
kort problemlösning. Ett annat sätt är att ha ”Veckans problem”. I den mesta litteratur om 
problemlösning som jag har läst uttrycker inte forskarna och författarna direkt hur ofta 
problemlösning ska ske. Under mina praktikperioder och vikariat har jag noterat att många av 
dagens matematikböcker har avsnitt med problemlösning insprängda på olika ställen i boken 
och även en del av de ”ordinarie” uppgifterna under respektive kapitel kan ses som 
problemlösning. På detta sätt kommer problemlösning in som en naturlig del i undervisningen 
med jämna mellanrum.  
 
Organisation: Många författare och forskare (bl.a. Ahlberg 1991, Grouws 2003) 
påpekar fördelarna med att lösa problem i grupp, framförallt små grupper. I små grupper 
vågar eleverna vara med och diskutera och komma med lösningsförslag, eftersom detta känns 
mindre skrämmande än i helklass. Eleverna kan diskutera olika lösningsförslag och får då se 
att det kan finnas många olika sätt att lösa ett problem. Eleverna lär sig mycket av varandra 
under de här diskussionerna. Problemlösning kan dock utföras både enskilt, i mindre grupper 
och i helklass. Det är inget i den litteratur som jag har läst som säger att det måste vara på ett 
visst sätt även om många förordar grupparbete. Däremot tas inga nackdelar med grupparbete 
upp i den litteratur som jag har läst. Det finns dock några som kan tas i beaktande. Elever kan 
ha sociala problem som gör det svårt för dem att samarbeta, det kan vara lättare att ”gömma” 
sig för eleverna i en grupp. 
 
Individualisering: Några författare (t.ex. Berggren & Lindroth 1996) påpekar att 
problemlösning kan användas för individualisering i undervisningen. Olika elever kan ha 
samma uppgift men på olika nivåer och med olika krav på hur formell lösningen ska vara. 
 
Genomförande: Litteraturen påpekar hur viktig kommunikation och reflektion är vid 
problemlösning. Detta sker enligt de flesta bäst då eleverna arbetar i grupp. Pólya har gjort en 
slags struktur (se kap. 4.4) över vilka moment som ska ingå vid problemlösning. Han 
poängterar dock att den sista punkten ”reflektion”, tillbakablick är väldigt viktig. Det är 
viktigt att få eleverna att förstå att det inte är svaret utan vägen dit som är det viktiga.  

4.5 Problem och problemlösning i denna studie 

Utifrån vad som kommit fram som en gemensam kärna om krav på ett problem från 
litteraturen tidigare i detta kapitel, har följande ”definition” på ett problem blivit utgångspunkt 
för empirin i denna studie: 
 

• Det ska inte finnas en självklar lösning på uppgiften med en gång. 
• Det ska helst finnas flera olika lösningsmetoder till uppgiften. 
• Det ska krävas ansträngning och tankemöda att lösa problem som används vid 

problemlösning. 
• Det får ta tid med problemlösning. 

 
Litteraturen jag har läst är väldigt enig om att den första punkten är ett viktigt krav för att en 
uppgift ska vara ett problem (t.ex. Grevholm 1991, Malmer 1990, Ahlberg 2000, Björkqvist 
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2001) och inte en rutinuppgift. Det bör dock påpekas, precis som t.ex. Malmer (1990, s. 138) 
och Ahlberg (2001, s. 78) gör, att en viss uppgift kan vara rutinuppgift för en elev men en 
verklig problemuppgift för en annan. Kraven ovan har starka kopplingar med varandra, 
eftersom om det inte ska finnas en självklar lösning på ett problem med en gång så krävs det 
både ansträngning och tankemöda och detta tar tid.  
 
Följande punkter kan vara viktiga, men de är inga krav och finns därför inte med i 
”definitionen” för denna studie. 
 

• Det är bra med problemlösning i grupp eftersom diskussioner ingår som en viktig del i 
problemlösning. 

• Det är viktigt att dela med sig till andra och ta del av andras lösningar. 
 

Som nämnts tidigare så förordas ofta att problemlösning ska ske i grupp (t.ex. Ahlberg 1991, 
Grouws 2003). Detta är dock inget krav för att kalla arbetet för problemlösning. Om 
”definitionen” av problem ovan gäller för en hel grupp med elever så gäller det även för varje 
enskild elev i gruppen. Problemet är alltså fortfarande ett problem även om eleverna löser det 
enskilt. Däremot kan grupparbete vara ett mycket bra sätt att utföra problemlösning på 
eftersom diskussion och granskning då kan ske mer automatiskt än om man är själv. Om man 
däremot arbetar själv vid problemlösning är Pólyas fjärde punkt ovan än viktigare, att titta 
tillbaka och värdera och kontrollera lösningen och även försöka hitta andra bättre lösningar. 
En annan aspekt som vissa författare poängterar (t.ex. Wilson, Fernandez  & Hadaway) är att 
det även är viktigt att få eleverna att inse att det är vägen fram till svaret som är det viktiga, 
inte bara att så snabbt som möjligt få fram ett svar. Detta eftersom eleverna genom 
resonemang och utbyte av erfarenheter kan få kunskap och lära sig att se saker ur nya vinklar. 
 
Jag hittade en väldigt rolig och träffande förklaring på nätet till vad problemlösning är och 
vad man ska ha det till: ”A true definition of problem solving is what you do when you don’t 
know what to do. In this way, mathematical problem solving is most useful in day-to-day 
living” (Science Research Associates, inget årtal). 

4.6 Kunskap och lärande 

Det har genom tiderna funnits många olika idéer om kunskap och lärande och många av dem 
används fortfarande idag. I det här avsnittet går jag först igenom några olika riktningar, 
därefter görs en sammankoppling av läroplanernas för-, om- och genom-perspektiv (se kapitel 
4.1) med dessa.  
 
Behaviorism: Skinner är den stora förgrundsfiguren inom behaviorismen. Lärandet innebär 
anpassning av beteendet till något nytt och förväntat - ett uppsatt mål. Kunskapen är given 
och absolut. Lärandet är övervägande passivt. Man går framåt i små, små steg med 
förstärkning emellan. En behaviorist beskriver lärandet utan hänvisning till några som helst 
mentala processer. (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000, s. 77ff) 
 
Kognitivism: I denna tradition är klyvningen mellan kropp och intellekt fullständig. 
Kognitivismen betonar människans tänkande. All kunskap är dock given och absolut och 
lärande innebär ”inlärning”. Den kognitiva apparaten anses vara densamma oavsett kulturell 
och social bakgrund. Kognitivismen har många förgreningar, varav en av dem är 
informationsbehandling. Inom denna inriktning uppfattas hjärnan som en processor och man 
talar om att människor ”inhämtar” och ”behandlar” information, ”lagrar” och ”söker” 
information i minnet. Människan ses som ett informationsbehandlande system. (Wyndhamn, 
Riesbeck & Schoultz 2000, s. 80ff) 
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Konstruktivism: Kunskap är något som människan konstruerar utifrån sina egna erfarenheter 
och kunskap och det konstrueras i ett samspel mellan sinnesuttryck och förnuft, se figur 2 
nedan. Istället för inlärning talas det om ”lärande”. Att lära är att justera och byta existerande 
idéer. 

 
Figur 2 Konstruktivistisk syn på lärande 

 
Kunskapen varierar med tid och plats och den är individuell. Lärandet är en aktiv process som 
beror av den yttre lärandemiljön och elevernas idéer och erfarenheter. Kunskap kan aldrig i 
sin helhet flyttas över till en annan människa. En del kunskap går till spillo p.g.a. 
”översättning”. Konstruktivismen består av ett brett spektrum av olika teoretiska inriktningar 
som har sina rötter i bl.a. Dewey och Piaget. (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000, s. 88ff) 
 
Sociokulturell teori: Ur ett sociokulturellt perspektiv ser man interaktion som grundläggande 
för lärande. Lärandet och förståelse sker i speciella sammanhang och kunskapen är 
situationsbunden. Den sociokulturella teorin betonar språkets betydelse för lärandet och 
kommunikation är centralt. Lärandet är även socialt. Att lära innebär att tillägna sig de 
begrepp och kunna använda de redskap som passar i en viss situation och dess 
kommunikativa och fysiska förutsättningar. Vygotsky är en av förgrundsfigurerna inom 
sociokulturellt tänkande. (Säljö 2000) 
 
För Vygotsky spelar zonen för proximal utveckling, ZPD, en stor roll för lärandet. ZPD är 
beteckning på avståndet mellan vad en person kan göra på egen hand å ena sidan, och vad hon 
eller han kan åstadkomma i samspel med någon som har mer kunskaper och färdigheter å den 
andra sidan (Vygotsky, 1978, s. 86). I ZPD ligger alltså elevens lärandepotential. Wyndhamn, 
Riesbeck och Schoultz (2000, s. 104f) påpekar att i en undervisning designad enligt 
sociokulturell teori beaktas Vygotskys idéer om bl.a.: 
 

• Lärande som en social och samarbetsbetonad aktivitet 
• Zonen för proximal utveckling 
• Betydelsen av problemlösning i vardagssituationer 
• Hänsynstagande till elevers erfarenheter utanför skolan 
• Verbal mediering 

 
I kapitel 4.1 beskrevs att olika läroplaner ser problemlösning från olika perspektiv, för-
perspektivet, om-perspektivet och genom-perspektivet. Dessa tre perspektiv kan enligt 
Wyndhamn (1993, s. 7) kopplas till tre olika pedagogiska inriktningar. För-perspektivet 
innebär att läraren och eleverna arbetar med uppgifterna genom drill och praktiserande i små 
steg. Eleven kan ses som härmare. Enligt Wyndhamn (1993, s. 9ff) ses problemlösning här ur 
ett behavioristiskt synsätt och den måste föregås av ett antal delfärdigheter. Eleverna måste 
först lära sig de enskilda aritmetiska operationerna som senare kan användas i problem-
lösandet. Läroböcker beskriver i detalj hur eleven ska bete sig och problemlösning blir en 
aktivitet där eleverna följer speciella procedurer. I om-perspektivet ses eleven som 
informationsbehandlare. Wyndhamn (1993, s. 11) anser att de viktigaste hållpunkterna för 
om-perspektivet är struktur och funktion.  Detta kan kopplas till informationsbehandlings-
teorin inom kognitivismen. Pólya, med sina fyra steg i problemlösningsprocessen, är nog den 
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mest berömda företrädaren för om-perspektivet. Wyndhamn (1993, s. 13ff) kopplar vidare 
samman genom-perspektivet med Piaget och konstruktivismen. Genom-perspektivet innebär, 
enligt Wyndhamn, att kunskapen ses som aktivt konstruerad av eleven och att eleven inte ses 
som den passive mottagaren. Eleven ses som tänkare i detta perspektiv och konstruerar sin 
egen kunskap som bygger på kunnande, uppfattningar, mål och ett undersökande arbetssätt. 
Wyndhamn (1993, s. 16) betonar att det oftast är en blandning av alla tre perspektiv som 
förekommer i skolan. 

4.7 Lärares uppfattningar 

Det är många faktorer som påverkar lärares uppfattningar om problemlösning. De 
uppfattningar som de redogör för i t.ex. en intervju överensstämmer inte alltid med deras 
”verkliga” uppfattningar (Anderson 1998). Detta eftersom de uppfattningar som läraren 
redogör för även är påverkade av: 
 

• råd om undervisning med problemlösning (Fenemma, Carpenter & Peterson 1989 
refererad i Anderson 1998) 

• deras användning och förståelse av styrdokument (Morine-Dershimer & Corrigan 
1996 refererad i Anderson 1998) 

• deras egna erfarenheter som elever i matematik (Ball 1988 refererad i Anderson 1998). 
• upplevelser i klassrummen (Ball 1988 refererad i Anderson 1998). 
 

Dessa olika uppfattningar kan kopplas till det Pehkonen (2001, s. 238) kallar 
”djupuppfattningar” och ”ytuppfattningar”. Pehkonen beskriver lärarnas medvetna 
ytuppfattningar som deras uttalade uppfattningar som de kan diskutera och berätta om i 
exempelvis en intervju. Deras djupuppfattningar däremot brukar vara omedvetna och styra 
deras konkreta undervisningspraxis. Begreppet ”djupuppfattning” stämmer bra överens med 
”verklig” uppfattning. Även Ernest (1988) är inne på samma banor. Han poängterar att lärares 
uppfattningar har en kraftfull inverkan på matematikundervisningen, men att på vägen till 
konkret undervisning påverkas dessa uppfattningar av två andra faktorer; begränsningar och 
möjligheter i den sociala kontexten och lärarens nivå på ”tänkandet”, d.v.s. lärarens 
medvetenhet om sina egna uppfattningar och förmåga att reflektera. Högre nivå på lärarens 
medvetenhet möjliggör för läraren att reflektera över gapet mellan uppfattningar och praktik 
samt att minska det.  
 
Ernest (1988) påpekar att om lärare ska börja använda sig mer av problemlösande i 
matematikundervisningen och lära ut matematik genom problemlösning, krävs djupa 
förändringar av deras uppfattningar (”beliefs”). Vidare säger han att nyckelkomponenterna för 
lärares uppfattningar är följande: 
 

• Syn på matematikens natur 
• Syn på matematikundervisningen 
• Syn på lärandeprocessen i matematik 
 

Lärarnas syn på matematiken kan enligt Ernest (1988) delas in i tre olika filosofier som starkt 
påverkar lärarnas undervisning. Om synen är att matematik är inlärande av fakta, regler och 
färdigheter så tenderar läraren att strikt följa läroboken. Om synen däremot är att matematiken 
är ett dynamiskt ständigt ökande fält av mänskligt skapande och påhittande, d.v.s. matematik 
är en process inte en färdig produkt så är det läraren eller skolan som skapar undervisnings-
planen. Här ses lärandet som aktivt konstruerande av förståelse. Däremellan finns en syn att 
matematik är en statisk mängd kunskaper och att matematiken upptäcks men inte skapas. 
Lärande sker genom mottagande (”reception”) av kunskap. Här modifierar läraren läroboken 
och berikar med extra problem och aktiviteter (Ernest 1988). Dessa tankegångar är även  
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Anderson (1998) inne på. Hon skriver att man kan placera in lärares uppfattningar på en 
artificiell skala. På den ena ändan av skalan lägger hon uppfattningen att matematik är en fix 
mängd fakta som ska ”levereras” av läraren och tas emot av eleverna. Enligt Anderson (1998) 
är denna uppfattning ofta associerad med klassrumsarbete där eleverna arbetar enskilt med 
övning av rutinuppgifter och stor tillit till läroböckerna. Denna syn åtföljs ofta av en 
uppfattning att problemlösning är ett slut (Wright 1992 refererad i Anderson 1998) d.v.s. att 
eleverna ska presenteras för problem först när de behärskar basfakta och färdigheter. Detta 
kallas ofta traditionell undervisning. Detta att problemlösning är ett slut kan kopplas samman 
med för-perspektivet i kapitel 4.6. På den andra ändan av skalan placerar Anderson (1998) det 
som brukar kallas ”contemporary” (samtidig, nutida) undervisning. Enligt Anderson (1998) 
har dessa lärare uppfattningen att matematik är ett dynamiskt ämne som ska utforskas och 
undersökas. De använder mer grupparbeten i klassrummet och ”icke rutinproblem” som 
understödjer matematiskt tänkande och utveckling av problemlösningsfärdigheter. Denna syn 
åtföljs oftast av en uppfattning att problemlösning är ett medel (Wright 1992 refererad i 
Anderson 1998) och att problem kan vara fokus för lärande på matematiklektionerna. Detta 
att matematik går att lära genom problemlösning kan kopplas samman med genom-
perspektivet som redogjordes för i kapitel 4.6. 
 
 

5 Resultat och analys 

Här följer först en kort presentation av mina respondenter. Observera att namnen är fingerade. 
Samtliga intervjuade lärare arbetar på högstadiet. 
 
Bosse har arbetat som lärare i 5 år och är utbildad matematik- och NO-lärare. Han undervisar 
i dagsläget i både matematik och NO. Bosse har tidigare haft en annan yrkeskarriär. 
 
Mona har arbetat som lärare i 36 år och är utbildad lärare i matematik, geografi och 
samhällskunskap på gymnasienivå. Hon arbetar dock på högstadiet sen många år tillbaka och 
undervisar i dagsläget i matematik, geografi och samhällskunskap. 
 
Sven har arbetat som lärare i 31 år och är utbildad matematik-, fysik- och tekniklärare. Han 
undervisar i dagsläget i fysik, teknik och matematik. Inom matematiken har han hand om 
grupper med elever som har svårt att uppnå godkänt.  
 
Lisa har arbetat som lärare i 2,5 år och är utbildad lärare i matematik, fysik, religion och 
specialpedagogik. Hon undervisar idag enbart i matematik som speciallärare för grupper med 
elever som har svårt att uppnå godkänt. I dessa grupper ingår även många elever med sociala 
problem. 
 
Kurt har arbetat som lärare i snart 6 år och är utbildad matematik- och NO-lärare. Han 
undervisar i dagsläget både i matematik och NO (fysik, kemi, biologi och teknik). 
 
Jag inledde alla intervjuer med att be respondenterna berätta om en lyckad lektion eller del av 
lektion som de hade haft. Dels för att se om det gick att utröna något om deras syn på lärande 
och kunskap av detta och dels för att se om de gav exempel som hade med problemlösning att 
göra. Lite senare i intervjun fick lärarna ge sin syn på vad problemlösning är för dem och 
även hur de tycker att ett bra problem ska vara. Under resans gång diskuterade vi sedan 
varför/varför inte problemlösning i undervisningen samt hur. Alla lärarna använder sig av 
problemlösning i sin undervisning, men det skiljer på hur, varför och hur ofta. De har också 
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olika visioner om hur de egentligen skulle vilja ha in problemlösningen i undervisningen. Här 
följer först utdrag ur intervjuerna med analyser, därefter kommer en jämförelse mellan 
respondenternas uppfattningar och sist ett avsnitt med vilka slutsatser som kan dras. 

5.1 Bosse 

Lyckad lektion: 
Bosse ger två exempel på lyckade lektioner: 
 

En lyckad lektion var när vi hade problemlösning inom geometrin. Eleverna jobbade i 
grupper. Det var en lyckad lektion eftersom eleverna var engagerade, sysselsatta och tyckte 
att det var roligt. De lärde sig olika geometriska begrepp, liksidig, likbent, likformig. Vi hade 
hållit på med geometri några lektioner innan, räknat ett kapitel i boken. Så de hade kommit i 
kontakt med de flesta begreppen innan. Det var bra att alla var tvungna att vara delaktiga på 
ett eller annat sätt. 
 

En annan lyckad grej som vi hade var att vi gjorde ett eget avsnitt i matten, som inte hade 
riktigt att göra med det vi höll på med. Det var för några år sedan som vi gjorde ett 
grupparbete, med 4-5 elever i varje grupp. Uppgifterna hade med area och sådana saker att 
göra. Eleverna var väldigt engagerade i arbetet och alla var med och hjälpte till. De hade 
roligt och lärde sig mycket som de kan ha nytta av i vardagslivet. 
 

Bosse nämner alltså genast problemlösning i intervjun. Uttalandena ”det var roligt”, ”de lärde 
sig olika geometriska begrepp” och ”de hade kommit i kontakt med begreppen innan” tolkar 
jag som att motivet med geometrilektionen var att på ett lite roligare sätt befästa begrepp 
inom geometrin som de tidigare gått igenom. I det andra exemplet betonar Bosse vardags-
anknytningen, att eleverna får se att de kan ha nytta av matematiken i verkliga livet. I båda 
exemplen betonar Bosse de affektiva sidorna när han förklarar varför lektionen var lyckad, 
eleverna hade roligt, de var engagerade och delaktiga. Båda exemplen bygger på grupparbete 
där alla elever måste vara delaktiga.  
 
Problemlösning 
På frågan om vad problemlösning innebär för Bosse svarar han så här:  
 

Man får en uppgift som man ska lösa och man kan lösa den på olika sätt. Man ser inte 
lösningen med en gång. Den kan lösas på olika sätt, med en ekvation, med bilder, med logiskt 
tänkande, med praktiskt arbete…. 
 
Bosse betonar också att han anser att de bästa problemen har vardagsanknytning och att de 
inte är konstruerade utan har anknytning till något i vardagen. Det går enligt Bosse att arbeta 
både enskilt och i grupp med problemlösning. Han tycker inte att det spelar någon roll vilket. 
 
Varför? 
Bosse anser att det är utvecklande för eleverna med problemlösning eftersom det får eleverna 
att tänka till. Det är även ett sätt att få eleverna att förstå att man kan använda matte till mer än 
att räkna i lektionssalen, att de kan ha användning av det. Han poängterar de affektiva sidorna 
som att eleverna kan få en positivare inställning till matematik, att problemlösning kan öka 
kreativiteten, att eleverna tycker att det är roligt och att de blir engagerade. Verklighets-
anknytning är något annat som Bosse nämner flera gånger under intervjun: 
 

Man kan få någonting att ta med sig ut i livet. T.ex. den här byggrejen (arealektionen ovan), 
den kan man använda om man senare ska renovera ett hus. Man kan alltså använda den i 
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verkliga livet. Man får även en känsla för vad saker och ting kostar. Problemlösning ger ökad 
förståelse. 
 

Bosse påpekar alltså att problemlösning ger ökad förståelse, något som kan innebära många 
olika saker. Just här påpekar Bosse att eleverna får förståelse för vad matematiken kan 
användas till och även hur de ska använda olika formler för att t.ex. räkna areor. Om han 
lägger in mer i ordet förståelse är svårt att uttolka från denna intervju eftersom vi inte gick in 
på det begreppet explicit (se vidare diskussion under 6.2 ”Metod”).  
 
På frågan om det finns några nackdelar med problemlösning svarar Bosse först nej, men vid 
lite närmare eftertanke kommer ett litet tillägg: 
 

Nej, inga nackdelar. Fungerar även på svaga elever om man anpassar problemen….Fast det 
är klart att de som är riktigt riktigt svaga kanske kan hämmas av det. För de elever som har 
en diagnos t.ex., kanske det gör att de tycker ändå sämre om matte för att det blir för svårt.  
 
En del lärare och även litteraturen nämner att en av anledningarna till varför man ska ha 
problemlösning är att eleverna lär av varandra och att de lär sig när de förklarar för varandra. 
Detta är inget som Bosse tar upp under intervjun, så i slutet av intervjun frågar jag om han 
anser att det är någon skillnad på om han förklarar för en elev eller om någon annan elev 
förklarar. På detta svarar han: 
 

Vet inte, har ingen aning. Har inte funderat på det. 
 

Efter ytterligare betänketid så kommer han fram till att en lärare kanske har mer matematiska 
förklaringar och eleverna kanske har mer logiska. Eleverna ritar kanske mer bilder föra att 
finna mönster och samband och han använder mer ekvationer.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Bosse anser att problemlösning ska finnas i undervisningen 
för att eleverna ska ha roligt, vara engagerade och delaktiga. Han påpekar även att 
problemlösning är bra för att befästa matematiska begrepp och förstärka färdigheter som 
eleverna tränat in tidigare. 
 
Hur? 
Bosse anser att han har problemlösning, som i exemplen på lyckade lektioner, alldeles för 
sällan. Det brukar bli någon gång per termin. I boken finns dock diskussionsuppgifter och 
problemlösning som de elever som hinner gör. Detta finns i varje kapitel och gör eleverna det 
de ska på lektionerna så hinner de med även dessa avsnitt, d.v.s. de finns med i planeringen. 
Gör eleverna inte vad de ska, så hinner de inte:  
 

Då räknar de bara grunduppgifterna och det är ju det som är det tråkiga i matten att bara 
räkna samma saker. Man kommer inte över tröskeln. Men man måste ha grunderna. Det går 
ju inte att hoppa över dem för att göra det roligare. Det är det som är problemet. Grunderna 
finns inte från början. De kan inte multiplikationstabellen, enhetsbyten, att ha en känsla för 
enheter. Har de inte de grunderna är det svårt att ta dem förbi det här.  
 

Bosse anser alltså att grunderna måste tränas in först, eftersom dessa inte går att lära in med 
hjälp av problemlösning. Detta påminner om en av problemlösningens roller (se kapitel 4.3) 
som Stanic och Kilpatrick (1989, s.13ff) beskriver, ”problemlösning som färdighet”, där icke-
rutinproblem blir något som bara är till för speciellt begåvade elever istället för till alla. Alla 
hierarkinivåer under måste först ha uppnåtts innan en elev kan klara av problemlösning och 
alla elever kommer inte upp till denna hierarkinivå. Bosses syn att eleverna måste lära sig 
vissa grundläggande saker innan de kan börja med problemlösning avspeglar sig alltså i hans 
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undervisning. Han använder det inte så ofta i sin undervisning, det är endast de snabba, 
duktiga eleverna som ”hinner med” det. När det väl används är det mest för att få eleverna 
sysselsatta och för att de ska ha kul. Bosses syn att grunderna måste tränas in först innan man 
kan klara av problemlösning kan tolkas utifrån ett för-perspektiv, eftersom det innebär att man 
ska utveckla vissa matematiska färdigheter för problemlösning. Detta kan även kopplas ihop 
med ett behavioristiskt synsätt på kunskap och lärande (Wyndhamn 1993, s. 9ff).  
 
Bosse skulle dock vilja lägga in mer problemlösning och praktisk problemlösning i 
matematikundervisningen. Men han anser att det är svårt att komma dit. Han skulle egentligen 
vilja ha en fast tid varje vecka där man ägnade sig åt problemlösning. Bosse har alltså visioner 
om problemlösningen i undervisningen, men eftersom han anser att eleverna måste ha uppnått 
vissa kunskaper innan de kan klara av problemlösning så är det svårt att komma dit. Detta kan 
påvisas med följande citat från Bosse: 
 

Man får jobba med för mycket baskunskaper. Det går inte bara lösa problem, man måste ha 
vissa grunder. Har man inte det så går det inte. Skulle vara mycket mer problemlösning om 
eleverna hade mer baskunskaper. 

5.2 Mona 

Lyckad lektion: 
Mona ger flera exempel på lyckade lektioner. Hon anser att det händer ganska ofta att hon 
känner att nu blev det en riktigt bra lektion. Det brukar vara när hon känner att det var mycket 
tankar igång, vilket oftast händer när de gör något gemensamt. Det kan vara matematik-
laborationer eller undersökningar där eleverna arbetar lite friare. Då får eleverna ofta en aha-
upplevelse. Mona poängterar det här med tankeverksamhet flera gånger under intervjun. Hon 
påpekar också att det inte behöver vara krångligt att få till de här lektionerna. Det kan vara 
väldigt banalt och enkelt och det ger hon exempel på med följande lyckade lektion: 
 

När man börjar med rymdgeometri, kan man låta eleverna få en liten kubikdecimeter i plast 
och gå ut på skolgården och ha med sig meterlinjaler och rita upp en kvadratmeter och sen 
mäta upp höjden på sig själv och sen fundera ut hur många kubikdecimetrar får vi in och 
varför. Då måste alla i gruppen jobba och vara med och vara hörn i kubikmetern. Alla blir 
delaktiga. Sen kan man skicka med en liten kubikcentimeter också för att få igång 
tankeverksamheten. 
 

Att alla är delaktiga och att tankeverksamheten hos eleverna kommer igång är alltså viktigt 
för Mona. Detta ger hon ytterligare ett exempel på med en lektion som handlar om 
sannolikhet och procenträkning:  
 

Det var en lyckad mattelektion. Alla var med och räknade och jobbade och la i högar och det 
var mycket matte. Eleverna lärde sig att när man räknar procent är det viktigt vad man utgår 
ifrån. De hade hela tiden en ny utgångspunkt i sitt räknande. Det var häftigt. Det har de ofta 
svårt för. Nu hade de ju faktiskt ett nytt antal bilar, hur många procent är nu rosa? Så det 
tycker jag, det är svårt att konstruera uppgifter som får dem att leva med så i problemet. De 
fick förståelse för det här att det är viktigt vad man utgår ifrån om man ska räkna procent. 
Detta har de nytta av i vardagslivet. Det nämns så ofta olika procenttal på nyheterna. Då 
gäller det att tänka efter vad har de utgått ifrån, hur har de fått fram siffran. Detta har de 
nytta av i vardagslivet. Det nämns så ofta olika procenttal på nyheterna. Då gäller det att 
tänka efter vad har de utgått ifrån, hur har de fått fram siffran.  
 

Även här är det grupparbete som gäller och att alla eleverna är mycket engagerade. Mona 
poängterar hur viktigt det är med förståelse och att eleverna behöver det för vardagslivet. Hon 
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vill att eleverna ska börja reflektera över alla tal som de hör t.ex. på nyheterna, få dem att 
tänka efter och ställa frågor; Kan det här stämma? Vad har de utgått ifrån?  
 
Problemlösning 
På frågan om vad problemlösning innebär för Mona och hur ett bra problem bör vara svarar 
Mona så här:  
 

Det ska finnas flera lösningsmetoder, man ska få tänka lite och det ska inte finnas en självklar 
lösning. Jag anser att problem och problemlösning ska ha verklighetsanknytning i så stor 
utsträckning som möjligt. 
 

Monas åsikt att ett bra problem ska ha verklighetsanknytning stämmer väl överens med 
hennes exempel på lyckade lektioner i början på intervjun. Hon ger även en anledning till 
varför ett bra problem bör ha verklighetsanknytning: 
 

Jag vill också att man ska kunna granska ett svar och lära sig uppskatta om det är det rimligt. 
Framförallt nu när man använder miniräknare så ofta. Tänk om man missar en decimal, 
vilket orimligt svar man får. Där tycker jag att ett bra problem ska liksom leda fram till ett 
svar där elever kan fundera är det rimligt eller ej. Tar man det då inte från elevernas 
verklighet så har de ingen koll.  
 
Varför?  
Mona har följande kommentarer till varför man ska använda sig av problemlösning i 
undervisningen: 
 

Problemlösning är ett medel för att komma någonstans, för kunskap, förståelse, lärande osv. 
 
Mona anknyter även till exemplet ovan om den lyckade lektionen med procenträkning, där 
hon poängterade hur viktig förståelse är och att eleverna behöver det för vardagslivet. Denna 
förståelse kan eleverna i det här fallet få genom att problemlösning i skolan kan lära dem att 
förstå matematiken och hur t.ex. procenträkning fungerar. Då blir de inte lika lätt lurade av 
statistik med olika procentsiffror som redovisas på t.ex. nyheterna. Här är det alltså inte 
problemlösningen direkt som eleverna får nytta av i verkliga livet, utan de kunskaper (i det 
här fallet procenträkning) de får via problemlösning i skolan. Om denna kunskap går att få på 
annat sätt än med problemlösning är inget vi pratar om under intervjun, men tydligt är att 
Mona anser att problemlösning är en bra metod eftersom eleverna blir engagerade. Detta att 
problemlösning är viktig för att inte bli lurad i vardagsliv och samhälle är något som även 
Matematik – ett kommunikationsämne (1996, s. 69) tar upp. 
 

Mona anser dessutom att problemlösning är bra för att träna upp det logiska tänkandet. Detta 
poängterar hon att man har stor nytta av eftersom man då kan lära sig att bena upp problem. 
Man kan ta lite i taget och se att först ska jag göra så och sen så. Eleverna kan genom 
problemlösning inse att de inte måste förstå allt på en gång. Här betonar hon än en gång att 
förståelse är viktigt. Hon anser också att problemlösning är bra för att få verklighets-
anknytning och om eleverna får se, genom bl.a. diskussioner, att det finns olika sätt att lösa 
problem på så får de en kunskap som är bra i verkliga livet: 
 

Jag tror att om eleverna har lärt sig att det finns ingen mall för vad som är det korrekta då 
vågar de, hoppas och tror jag, gå lite otraditionella vägar även i samhället när de får 
problem. Det här ska jag väl fixa en lösning på, det gjorde jag ju på det där, så att man 
liksom vidgar det här. 
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Här är det alltså tankesättet vid problemlösning som är viktigt eftersom eleverna kan använda 
det i många situationer i vardagslivet. Om en elev, som får problem i verkliga livet, kan inse 
att allt inte behöver lösas med en gång utan att det går bra att ta en bit i taget, så underlättar 
detta i många situationer. Annars är det lätt att problemen förblir olösta för att de är för 
”stora”. Monas uttalande ovan ser jag som att problemlösning i matematiken är viktig för att 
den kan hjälpa eleverna att klara sig bra i samhället.  
 
Mona passar med ovanstående resonemang, om att eleverna utvecklar sitt logiska tänkande 
genom problemlösning, bra in på genom-perspektivet där eleven ses som just tänkare. 
Eleverna lär sig här att utveckla matematiska idéer, inse värdet av det matematiska 
symbolspråket, upptäcka samband och förstå och kunna använda logiska resonemang genom 
problemlösning (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000, s. 47). 
 
Mona verkar väldigt positiv till allt som har med problemlösning att göra. Hon ser inga 
nackdelar för eleverna och deras lärande. De nackdelar hon ser är för sig själv som lärare, att 
det tar tid att ordna allt runt omkring den mer styrda problemlösningen i grupp. Hon anser 
dock att de når väldigt mycket med den problemlösning som de lägger upp vid sidan om den 
vanliga matematikundervisningen:  
 

Det här som vi lägger upp vid sidan om matten där når vi väldigt mycket, men jag vill ändå 
ha ett kvitto på att eleverna klarar momenten. Jag vet att det är lite motsägelsefullt. Men det 
är väl att den här problemlösningen som man ordnar till och gör i grupper den tar tid.  
 

Det hon säger ovan tyder på att hon vill ha koll på att ingen elev kan ”gömma” sig i gruppen 
och därför missar kunskap.  
 
Hur?  
Mona pratar som synes mycket om problemlösning i grupp. Hon anser att diskussioner och 
reflektion är viktigt och att eleverna då lär mycket av varandra. Men det är inte alltid hon har 
problemlösning i mer organiserade grupper. I boken hon använder ingår problemlösning som 
en naturlig del och finns med i varje kapitel. Detta innebär, påpekar Mona, att problemlösning 
finns med på i stort sett varje lektion. Under dessa lektioner sitter eleverna två och två och de 
har själva fått välja vem de vill sitta med. Hon vill att eleverna ska sitta med någon som de 
känner trygghet med och så de kan hjälpa varandra. Hon poängterar också att hon gärna vill 
att eleverna ska förklara för varandra: 
 

Det är ju jättebra att lära sig på att förklara, då måste man ju vara jättetydlig. Det är jättebra 
om det blir en dialog, om de ifrågasätter varandra och lär av varandra. Man märker ju att 
elever som fungerar bra ihop kan ge varandra mycket stöd. 
 

Här betonar Mona tryggheten för att eleverna ska våga diskutera och inte känna sig dumma. 
Detta är precis det som Matematik - ett kommunikationsämne (1996, s. 7) tar upp. Där 
poängteras att miljön är viktig, den måste vara kreativ och trygg med bra förutsättningar för 
att eleven ska nå så långt som möjligt. Detta för att eleven både ska våga komma med och 
kunna utbyta idéer.  
 
Monas tankar ovan att eleverna lär av varandra och genom diskussion är samma tankar som 
finns inom sociokulturellt lärande. Den sociokulturella teorin anser att interaktion ger lärande 
och att språk och kommunikation är centralt. Vygotsky betonar lärande som en social och 
samarbetsbetonad aktivitet och han betonar även betydelsen av problemlösning i vardags-
situationer. Detta med att problem bör ha verklighetsanknytning är något som Mona åter-
kommer till genom hela intervjun. Vygotskys tankar om zonen om proximalutveckling, ZPD, 
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är något som också återspeglar sig i Monas tankar om lärande. Mona betonar ofta vikten av 
att arbeta i grupp och att eleverna förklarar för varandra eftersom eleverna då lär av varandra. 
 
Mona är nöjd med hur hon har fått in problemlösningen i matematiken och vill inte ändra på 
något.  Hon har ”styrd problemlösning” vid vissa planerade tillfällen samt när det dyker upp 
något. Det kan vara något som hon läst i tidningen eller sett på nyheterna. Denna typ av 
problemlösning har hon i genomsnitt mer än 1 gång i månaden. Därtill kommer temaarbeten 
ihop med andra ämnen, framförallt SO-ämnena. Hon använder även vissa SO-lektioner till 
matematik och problemlösning. Eleverna får då matteuppgifter omkring det de håller på och 
läser i SO:n.  
 
En annan sak som Mona poängterar under intervjun är att det är vägen fram till svaret, 
processen, som är det viktiga. Eleverna är dock oftast väldigt koncentrerade på svaret och om 
det är fel eller rätt. Genom problemlösning, framförallt i grupp, anser hon att eleverna kan lära 
sig att det är vägen och förståelsen som är det viktiga. Hon vill att eleven ska lära sig att våga 
pröva olika vägar fram. Mona tycker att det är en väldig fördel att undervisa i både SO och 
matematik. Hon säger att hon kan få eleverna att upptäcka hur mycket matematik som 
förekommer då de håller på med samhällskunskap och nyheter.  
 

Jag tror eleverna har lättare att hitta okonventionella lösningsmetoder till matteproblem på 
SO:n. Man behöver inte ha en ekvationslösningsmall. De funderar mer. Matte finns överallt, 
men det inser inte alltid eleverna. 
 

Mona försöker alltså på SO:n få upp ögonen på eleverna hur mycket matematik det finns i 
samhället och varför man kan ha nytta av den.  
 

5.3 Sven 

Lyckad lektion: 
Sven har svårt att ge ett konkret exempel på en lyckad lektion. Men han vet hur han vill att 
den ska vara. Antingen ska det vara problemlösning knutet till verkligheten eller så ska det 
vara lite mer praktisk problemlösning för att eleven ska få förståelse för något inom t.ex. 
algebran. Eleven ska gärna ha något konkret material att jobba med, något att ta i och plocka 
med händerna: 
 

En lyckad lektion är när vi arbetar med problemlösning som jag lyckas knyta till verkligheten, 
gärna laborativt. Andra lyckade lektioner är ofta när vi använder ”australiska pussel” för att 
få eleverna att förstå t.ex. algebra. Något annat som är bra är vanliga små påsar och kulor 
när eleverna ska förstå ekvationer. 
 

Att knyta an till verkligheten är något som Sven nämner många gånger under intervjun. Det är 
något som han anser är viktigt. Han vill gärna att eleverna ska hålla på ”lite åt det laborativa 
hållet” och plocka med saker som t.ex. de ”australiska pusslen”. Dessa går ut på att eleverna 
genom att prova sig fram med hjälp av olika material, t.ex. lappar, påsar, kulor, och genom att 
diskutera ska komma fram till mer generella lösningar på problem. Se exempel på 
http://www.mav.vic.edu.au/PSTC/index.html. 
 
Problemlösning 
På frågan om vad problemlösning innebär för Sven och hur ett bra problem bör vara svarar 
Sven så här:  
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Problem - så fort man inte har en lösning direkt eller att man måste göra något för att komma 
dit. Det kan finnas flera vägar och flera lösningar. Ett bra problem är något som finns i 
verkligheten, något som helst ligger nära eleverna. 
 

Sven betonar att problemlösning kan göras på olika sätt och att det är olika vad som passar 
olika elever. Han anser inte bara att ett bra problem ska ha verklighetsanknytning utan att det 
också ska vara något som ligger nära eleverna. Sven påpekar även precis som många 
författare (t.ex. Malmer 1990, Ahlberg 2000) att problemlösning är väldigt individuellt: 
 

Det som är ett problem för ett barn behöver inte vara det för någon annan. Viktigt att låta 
eleverna lösa problem på sitt sätt och med sina egna metoder. 
 
Varför?  
På frågan varför man ska använda sig av problemlösning i undervisningen svarar Sven med 
en motfråga: 
 

Varför skulle man inte det?  
 

Detta kan tolkas som att problemlösning är en mycket viktig del i undervisningen för Sven. 
Han anser det helt självklart att det ska ingå. Han fortsätter att motivera varför: 
 

Hade man inte problemlösning, så skulle matematiken bli enormt tjatig och tråkigt. Tänk själv 
uppgifter upp och ner på varenda sida, a+b×c-d o.s.v. Eleverna måste engageras och få 
anknytning till verkligheten. Får de inte det, vad är matte då? 
 

Ännu en gång påpekar alltså Sven hur viktig verklighetsanknytningen är. Han tar även upp 
den affektiva aspekten, utan problemlösning skulle matematiken bli tråkig. Sven medger dock 
att det kan finnas en nackdel med problemlösning för vissa elever eftersom de inte har den 
verklighetsanknytning som behövs. En avslutande kommentar från Sven angående varför vi 
ska ha problemlösning är: 
 

Få eleverna att ha roligt- Det är viktigt! 
 

Så även Sven ansluter sig till dem som tycker att det finns affektiva anledningar till varför 
problemlösning är viktigt. 
 
Hur? 
Sven använder nästan bara individuell problemlösning vilket han motiverar med att han 
endast arbetar i mindre grupper med elever som har svårt för matte. I dessa grupper skiljer det 
väldigt mycket kunskapsmässigt mellan olika elever och vad de har svårt för. Han uppskattar 
att de håller på med problemlösning i snitt 60-70% av tiden. Det är bara en liten del av tiden 
de ägnar åt ”råräknande”, resten av tiden anser Sven att man måste visa ”att och när” man har 
nytta av det. Det är här problemlösningen kommer in, det är genom problemlösningen som 
eleverna får förståelse för vad de kan använda matematiken till. Trots denna individuella 
användning av problemlösning anser Sven att diskussion är viktigt och detta förs in på två sätt 
i hans undervisning: 
 

Eleverna får förklara för mig var de tappar tråden. Då måste de ju alltså förklara, med 
automatik, för mig. På det sättet för jag in diskussionen. Elever sitter dock två och två och jag 
vill gärna att de förklarar för varandra. De pratar ju samma språk och kan ha lättare att lära 
av varandra. De är på samma nivå. Det är lätt att som lärare lägga sig på för hög nivå.  
 
Svens uppskattning ovan om att de lägger 60-70% av tiden på problemlösning kan verka 
väldigt hög. En av förklaringarna är att Sven under årens lopp har samlat på sig mycket 
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material som han använder under lektionerna för problemlösning. Trots att de nästan bara har 
individuell problemlösning så har Sven ibland gemensamma introduktioner till problem, då 
han försöker åskådliggöra problemställningen. Därefter arbetar eleverna enskilt och han 
hjälper var och en. Sven har även dessa mer konkreta gestaltningar av problem för enskilda 
elever. Svens ”definition” av problemlösning tidigare i intervjun stämmer bra in på den som 
jag använder som utgångspunkt vid den här studien. Dock får några kommentarer som han 
fäller mig att fundera lite: 
 

Problemlösning väldigt olika för olika elever. Vissa vill sätta sig ner och prova till de hittar 
något som fungerar, medan andra vill lära sig en metod att göra det. 
 

Här frågar jag mig vad Sven menar med metod, vilket vi aldrig utvecklade närmare under 
intervjun. Det kan tolkas som att eleven verkligen vill hitta en metod för problemlösning, som 
t.ex. Pólyas fyra steg, men det kan också tolkas som om eleven för just det här problemet vill 
hitta en metod i betydelsen mer specifik matematisk metod för just det här problemet. 
Anledningen till dessa funderingar är Svens uttalande att de har 60-70% problemlösning i 
matematik-undervisningen. Detta kan också tyda på att Svens ”djupuppfattning” om vad 
problemlösning är inte stämmer med hans ”ytuppfattning”, vilket kan förklara Svens höga 
procentsiffra på problemlösning, eller så har han verkligen så mycket problemlösning som 
han säger. Det skulle behövas en observation av hans undervisning för att utröna detta.  
 
I de grupper som Sven har anser han att det är viktigt att problemlösningen individanpassas, 
eftersom det skiljer så mycket mellan olika elever. Han påpekar att det inte är problemen som 
ska individanpassas utan förklaringen, kraven och hjälpen. Det är även viktigt att låta eleverna 
lösa problemen på sitt sätt och med sina egna metoder:  
 

Det gäller att inte säga stopp utan att eleven får visa hur den gör och fungerar det så är det 
OK. 
 
Även Sven har visioner om hur han skulle vilja lägga upp undervisning med problemlösning. 
Han önskar att det skulle finnas modeller och figurer att visa eleverna till varje problem. Helst 
skulle han vilja göra allting praktiskt som t.ex. att måla och tapetsera, om uppgifterna handlar 
om det:  
 

Som det är nu försöker jag låtsas att jag målar eller tapetserar för att de ska få en bild i 
huvudet hur det är i verkligheten.  
 

Verkligheten är något som återkommer hela tiden när Sven pratar om problemlösning och 
även att det gärna ska vara praktiskt arbete. Han försöker stimulera flera olika sinnen hos 
eleverna. Han vill gärna att eleverna ska ha saker att plocka med när de håller på med t.ex. 
algebra. Han vill även att eleverna ska få uppleva saker för att lära sig bättre, detta behov 
uppfyller Sven genom sitt ”skådespeleri” som t.ex. målare eller snickare.  
 

5.4 Lisa 

Lyckad lektion 
Lisa tycker att lektioner är lyckade då hon får eleverna att tänka och vara delaktiga. Helst ska 
många sinnen beröras och det ska gärna anknyta till något konkret i verkligheten.  
 

Jag hade en lektion häromdagen där genomgången blev lyckad eftersom jag fick eleverna att 
vara delaktiga. … Läsa bok, knyta till verkligheten, eleverna fick visa på konkreta saker i 
klassrummet, rita på tavlan. Många olika sätt, det är bra. Jag vill att eleverna ska börja 
tänka. Det är viktigt. 
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Lisa verkar väldigt medveten om och försöker utnyttja olika sinnen och inlärningsstilar, för att 
stimulera alla elevers lärande. 
 
Problemlösning 
På frågan om vad problemlösning innebär för Lisa och hur ett bra problem bör vara svarar 
Lisa så här:  
 

Vid problemlösning ska eleverna inte se svaret direkt. De ska använda hjärnan. Ett bra 
problem ska ha verklighetsanknytning, så mycket som möjligt. 
 

Lisa ansluter sig med uttalandet ovan till skaran som anser att verklighetsanknytning är viktigt 
och hon poängterar även här att tänkandet är viktigt.  
 

Varför? 
Lisa har följande kommentarer till varför man ska använda sig av problemlösning i 
undervisningen: 
 

För att eleverna ska tänka. Vid problemlösning måste de jobba och tänka, det krävs 
engagemang av dem. Problemlösning - för att träna andra kunskaper, mycket för att träna det 
logiska tänkandet, det abstrakta.  
 

Återigen nämner hon tänkandet, som går som en röd tråd igenom hela intervjun. Lisa anser 
inte att problemlösning är ett mål i sig, utan ett medel för att nå andra mål. Problemlösning är 
viktigt för många saker, logiskt tänkande, förståelse, gemenskap och diskussioner. Lisa anser 
även att det kan ge många elever en aha-upplevelse att jobba med problemlösning. En annan 
viktig aspekt anser hon är att eleverna kan få känna sig duktiga när de kommit fram till en 
lösning på ett problem som de från början kanske inte förstod någonting av. Lisa poängterar 
att det inte har så stor betydelse om det är exakt rätt svar de kommer fram till. Hon vill istället 
betona processen och tänkandet. Lisa har en tydlig sociokulturell inställning till lärandet, 
vilket man kan se i uttalandet nedan där hon betonar interaktion med andra för lärande: 
 

Det är viktigt att eleverna diskuterar och pratar med varandra, för det är då kunskap kommer 
till. Bara sitta och läsa böcker för sig själv eller att räkna ger en viss kunskap känner jag, 
men får jag inte del av andras tankar så kan jag inte få tillräckligt med kunskap. Jag tror det 
är genom samtal som man får kunskap.  
 

Som synes ovan är Lisa mycket inspirerad av sociokulturellt lärande och av språkets 
betydelse för lärandet. Hon anser att det är genom samtal som man får kunskap och att man 
bara kan uppnå en viss kunskap om man är själv, det är genom att ta del av andras tankar som 
man kan få mer kunskap.  
 
Lisa pratar dessutom mycket om att man har stor nytta av problemlösning i verkliga livet. Då 
menar hon inte bara vid matematiska problem utan vid vanliga vardagliga problem också. Det 
kan vara smågrejor som man har problem med i familjen, då kan det var bra att ha fått igång 
tänkandet. Hon anser att problemlösning tränar eleverna i processen att tänka i olika steg och 
detta är bra för att få fram en lösning till ett vardagsproblem. Det gäller även att kunna lyssna 
och diskutera med andra och ta till sig andra människors lösningsförslag, vilket även det 
tränas med problemlösning i grupp. Lisas tankar om problemlösning kan kopplas samman 
med genom-perspektivet där eleven ses som tänkaren. Hon vill att eleverna ska förstå och 
kunna använda logiska resonemang vilket de lär sig genom att syssla med problemlösning i 
skolan.  
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Lisa kommer bara på en nackdel, om man ser till eleverna, med problemlösning. Det är att de 
elever som har sociala svårigheter ofta har ett behov av att allt ska vara väldigt strukturerat. 
De har då svårt för grupparbeten och diskussioner, där formerna blir lite friare. Då kör de 
igång och förstör för alla andra och sig själva. Det krävs mer av läraren då, att vara med och 
styra upp det hela och kanske var med i deras grupp hela tiden. Däremot tror inte Lisa att det 
behöver vara problem för de ”svaga” eleverna med problemlösning. Det kan istället vara 
stärkande för dem, eftersom de ofta har det logiska tänkandet. Det gäller bara att skapa ett 
sådant klimat att eleven vågar säga fel, påpekar hon.  
 

Hur?  
Lisa vill att eleverna ska se en uppgift och fundera på vad den handlar om. De ska ställa sig 
frågor som: Vad handlar uppgiften om? Hur kan man göra? Hon påpekar att det är viktigt att 
få eleverna att förstå att det inte finns något rätt och fel och att processen kan vara helt olika 
för olika elever för att komma fram till en lösning. Vidare vill hon att man ska se att eleverna 
tänker och försöker även om de inte har fått rätt svar. Hon poängterar att det är vägen, 
processen, som är viktig, ett litet räknefel är inte så viktigt:  
 

Det är tänkandet som är viktigt, eget ansvar, att de får känna att jag kan ju faktiskt tänka.  
Det ger så mycket för en elev att få tänka och känna att de kommer fram till någonting och att 
jag som lärare inte säger att så kan du inte tänka. Utan istället lyfter fram, oj vad intressant 
hur kom du på den här idén. Lyfter upp eleverna och att de får tänka olika. Alla är olika och 
det är ju så i livet att det är genom diskussioner och samtal som man kommer fram till bra 
lösningar.  
 
Lisa påpekar också att det är bra med variation vid problemlösning. Denna variation kan 
uppnås dels genom att variera problemens karaktär och svårighetsgrad och dels genom att 
variera organisationen. Ibland kan det vara i grupp, ibland bara med grannen och ibland 
enskilt. Lisa anser att fördelen med grupp är att problemen kan kräva en större utmaning av 
eleverna. Första gången de läser problemet själva kanske de inte förstår någonting, men så är 
det någon i gruppen som förstår lite och börjar diskutera. De kan då läsa problemet en gång 
till och förhoppningsvis förstå lite mer. Sen är processen igång och de får varandra att förstå 
mer och mer. Lisa anser att ett bra sätt att jobba med problemlösning är att först börja enskilt 
att fundera över ett problem, sen diskutera med grannen och se vad denne har för tankar. 
Därefter kan man göra lite större grupper, där alla har lite småtankar som tillsammans kan 
leda fram till lösningen. Det är en process, påpekar hon, först enskilt, sen ”tvåprocess” och 
sedan en grupprocess. Hur viktigt diskussioner och interaktion med andra är uttrycker Lisa i 
följande uttalande: 
 

Ibland behöver man vara fler på problemlösning för att klara det, eftersom alla tänker olika 
och kan bidra med någonting. Man är ofta väldigt inskränkt i sitt tänkande och fastnar lätt i 
gamla invanda spår. 
 

Lisas tankar ovan att eleverna lär av varandra och genom diskussion är samma tankar som 
finns inom sociokulturellt lärande. Den sociokulturella teorin anser att interaktion ger lärande 
och att språk och kommunikation är centralt. Vygotskys tankar om zonen om proximal 
utveckling, ZPD, är något som också återspeglar sig i Lisas tankar om lärande. Lisa betonar 
att eleverna då de arbetar i grupp kan komma längre och lösa svårare problem än vad varje 
elev skulle kunna göra enskilt. 
 
Lisa anser att hon har problemlösning alldeles för sällan. Hon försöker ordna mer organiserad 
problemlösning några gånger per termin. Då försöker hon få till något så att de ska få tänka 
till lite. Lisa vet dock hur hon skulle vilja lägga upp sin undervisning med problemlösning. 
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Hon vill använda en metod som hon har provat på under en vikarietid på en annan skola, där 
eleverna var vana att arbeta på detta sätt. Hon skulle vilja börja varje lektion med 
problemlösning, där varje elev först tänker enskilt, sen en liten stund med kompisen och 
därefter i helklass. Därefter ska någon elev få visa sin lösning och alla i klassen ska diskutera 
denna och komma med andra förslag. Helst vill hon hitta ett problem som har anknytning till 
det området som de jobbar med i matematiken just då och försöka få in det så mycket som 
möjligt. Hon vill att eleverna ska se att matematiken kan användas till att lösa problem, 
eftersom eleverna ofta frågar varför de ska göra det här och vad de ska ha det till. Om hon 
som lärare då hittar ett problem från det området de jobbar med så får eleverna en anknytning 
och får en aha-känsla för vad de kan använda det till. Detta liknar väldigt mycket det Andrej 
Dunkels kallar VDM, Vår Dagliga Manipulation, (Matematik - ett kärnämne 1995, s. 113). 
Lisa vill även ha en lektion i veckan som är helt vigd åt problemlösning, laborativ matte och 
diskussioner. Hon vill alltså att två lektioner i veckan ska inledas med ett lite mindre problem 
och därefter ska det vara genomgång och räknande i boken som vanligt. Den tredje lektionen 
däremot ska vara annorlunda, den ska domineras av olika typer av problemlösning. 
 

5.5 Kurt 

Lyckad lektion: 
Kurt kan inte ge något konkret exempel på en lyckad lektion. Han formulerar sig istället så 
här: 
 

En lyckad lektion är när man får med sig eleverna och känner att de får en aha-upplevelse. 
Det kan vara vad som helst. När eleverna förstår något så beror det ofta på dispositionen på 
tavlan och sådant. Det är mycket viktigare än vad jag trott tidigare. Systematiken i det hela är 
viktig, att man har ett system och att man bryter ner det hela i små delmoment. Genomgången 
ska vara på en ganska enkel nivå så att man får med sig alla från början.  
 

Här är det inget som anknyter till problemlösning, utan en lyckad lektion för Kurt har med en 
lyckad genomgång att göra. Det gäller att få med sig eleverna, att de får förståelse. Denna 
förståelse, i det här uttalandet, handlar om att förstå ett begrepp eller en regel inom 
matematiken.  
 
Problemlösning 
På frågan om vad problemlösning innebär för Kurt och hur ett bra problem bör vara svarar 
Kurt så här:  
 

Du får en uppgift som du ska lösa, ”lös problemet” det är problemlösning för mig. Om det 
står bara 4+5 =, så är det ej problemlösning. Problem är oftast textbaserat, en större 
textmassa där du ska ta dig genom texten och ta ut det viktigaste och lösa problemet. Det 
krävs mer av eleven, på ett sätt. Ett problem har inte en självklar lösning med en gång, det 
krävs lite mer tankemöda. Det kan gå att lösa på flera olika sätt, t.ex. mer praktiskt, genom att 
prova och gissa eller mer matematiskt. 
 
Kurt anser dessutom att ett bra problem kan vara antingen matematiskt eller ha 
verklighetsanknytning. Han motiverar detta med följande: 
 

Det är inte alltid du kan säga att det här verkar rimligt, då måste du vara säker på 
matematiken. Är du då säker på matematiken, så kan du säga så här är det. Gör du ett 
vardagsproblem så kan du säga, nej men bilen kan inte gå i 1000 km/h. Det finns för- och 
nackdelar med båda två.  
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Även Kurt uttrycker en uppfattning om vad problemlösning innebär som faller inom ramen 
för denna studies.  
 
Varför?  
Kurt har följande kommentarer till varför man ska använda sig av problemlösning i 
undervisningen: 
 

Vad ger matematiken i sig om du inte har ett problem som ska lösas? Då är det ju totalt 
meningslöst. Matematiken är ju verktyget till problemlösning. Det är det man ska ha matten 
till. 
 

Lite senare säger Kurt dock följande: 
 

Egentligen i matematik vet jag inte varför egentligen. Egentligen behövs det inte i 
matematiken, men för att kunna använda det i fysiken måste de ha tränat lite på att använda 
sina verktyg. Bara för att du t.ex. vet hur en skiftnyckel fungerar så måste du kanske meka 
med den för att bli duktig 
 

Kurt har alltså två synsätt om problemlösningen. I det först exemplet påpekar han att 
matematiken är verktyg för problemlösning, medan han i det andra citatet säger att 
problemlösningen är till för att träna på sina verktyg, matematikfärdigheterna. Annars kan 
eleverna inte använda färdigheterna i andra situationer.  
 
Kurt pratar även om förståelse, då menar han att problemlösning ger eleverna förståelse för 
vad matematiken kan användas till: 
 

För att få befogenheter att lära eleverna en sak i matematiken så måste de först förstå vad de 
ska ha det till. Om du har ett sånt här problem så måste du kunna det här. Då får de aha, det 
kan behövas då. 
 

Detta att ”få befogenhet att lära eleverna”, som Kurt uttrycker det ovan, kan kopplas till ett 
historiskt tema som innebär ett rättfärdigande att lära ut matematik (Stanic & Kilpatrick 1989, 
s. 13ff).  
 
Kurt ser bara en nackdel med problemlösning, men den går att övervinna. Han anser att det 
kan vara en nackdel för lässvaga. Många av dem kan vara jätteduktiga i matematik men de 
klarar inte att läsa och förstå uppgiften. De förstår inte vad de läser. Enligt Kurt går detta dock 
att lösa lätt genom att läraren läser uppgiften högt för eleverna, eftersom eleverna då brukar 
veta precis hur de ska lösa det.  
 
Även Kurt anser att det finns en affektiv sida av problemlösningen: 
 

Problemlösning kan få de som inte är svaga att tycka matte är roligt när de får se vad de kan 
ha för nytta av det.  
 
Hur? 
Kurt anser att gruppdiskussioner vid problemlösning ger en hel del för eleverna. Eleverna 
behöver dock träna sig i detta eftersom de oftast bara vill komma fram till svaret så fort som 
möjligt i början. De behöver tränas i att förstå att det är hur man tänker som är det viktiga: 
 

Men det gäller ju att börja någonstans att diskutera matte. Högstadieelever har inte riktigt 
förstått att det är förståelsen och inte svaret som är det viktiga 
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Kurt anser även att när man hör någon annan förklara på ett annat sätt så får man en annan, en 
ny, vinkel på det hela. Då kan man få ett nytt tankesätt, som man får gratis. Han anser att det 
är viktigt att man kan lära sig se saker på olika sätt. Vidare påpekar han att diskussion är 
viktigt för förståelsen. Kurt menar att eleverna lär sig mycket på att förklara för andra 
eftersom de då måste tänka efter och försöka förstå bättre själva: 
 

Att förklara för någon annan är väldigt nyttigt, då måste man ha stor förståelse själv. 
 
Kurt berättar också att det finns avsnitt i matematikboken med problemlösning och 
diskussioner. Det är olika hur mycket han använder det i olika klasser, det blir mer i ”duktiga” 
klasser. Eleverna får då diskutera två och två eller 3-4 elever i en grupp beroende på hur de 
sitter.  Kurt har dock inte planerad problemlösning i grupp speciellt ofta. Det händer någon 
gång att han tar med material han hitta någon annanstans. Till jul kan det bli problemlösning i 
form av ”julnötter”. Eleverna får då arbeta hur de vill, vilket oftast blir enskilt eller 
tillsammans med kompisen. Oftast jobbar dock eleverna enskilt, men tar hjälp av sina 
kamrater och det är de problem som finns i boken som gäller.  
 
Kurt har en vision om hur han skulle vilja ha matematikundervisningen. Han skulle vilja 
organisera veckans tre matematiklektioner enligt följande: 
 

Lektion 1: Räkning med papper och penna 
Lektion 2: Laborativ matte 
Lektion 3: Pratmatte - lösa uppgifter ihop – logik 
 

Detta motiverar han med följande:  
 

För att många elever tycker att det är roligt. En del av matematiken är bara att flytta siffror, 
så är det ju bara verktyget i sig. Alla skulle ha behållning av mer logik.  
 

Så i Kurts vision skulle problemlösning framförallt komma in under två lektioner i veckan, 
både under lektion 2 och 3. Kurt har dock svarat i väldigt allmänna ordalag vilket gör det 
svårt att bedöma hur mycket problemlösning det skulle innebära i realiteten (se vidare 
diskussion under ”Metod” kapitel 6.2). Det han betonar mest som motiv för denna förändring 
är den affektiva sidan, att eleverna ska ha roligt.  

5.6 Jämförelse av respondenternas svar 

Det finns många likheter mellan lärarnas uppfattningar om problemlösning men även 
skillnader. I det här avsnittet jämför jag respondenternas uppfattningar för att hitta dessa 
likheter och skillnader. Jag knyter även samman det med litteraturen. 
 
Problem och problemlösning 
Respondenternas svar på vad problemlösning innebär för dem stämmer bra överens med den 
”definition” som jag ville använda mig av i denna studie. Vad som är svårt att säga är om 
detta är deras ”djupuppfattning” eller om det är deras ”ytuppfattning”. Ytuppfattningar är, 
enligt Pehkonen (2001, s. 238), det som lärare diskuterar och berättar om vid intervjuer. Det 
är däremot de omedvetna djupuppfattningarna som styr deras konkreta undervisningspraxis 
(Pehkonen 2001, s. 238). Detta kan alltså göra att lärarnas uppfattningar om vad som är ett 
problem skiljer sig åt i teori och praktik. De flesta av respondenterna är väldigt eniga om att 
problem vid problemlösning bör ha verklighetsanknytning. Det är bara Kurt som har en 
avvikande åsikt. Han anser att ”inommatematiska” problem har ett lika stort värde. 
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Alla lärarna pratar på ett eller annat sätt om att problem kan lösas på många olika sätt. Detta 
finns det två aspekter av: 
 

• att acceptera att olika elever löser problem på olika sätt 
• att lyfta fram skillnaderna i undervisningen och låta eleverna få se olika 

lösningsmetoder. 
 

Sven, med sin mer individuella problemlösning, kan sägas höra till den första punkten. Han 
låter eleverna lösa problem på vilket sätt de vill, men eftersom diskussionen i stor grupp 
saknas får eleven inte se andra lösningar så ofta. Både Kurt och Bosse går också att placera i 
den första gruppen. De har ingen planerad strategi för att lyfta fram olika lösningsförslag. 
Däremot anser jag att Mona hör till den andra aspekten ovan. Hon anser att diskussioner om 
olika lösningsförslag är viktiga och har även mycket gruppdiskussioner. Eleverna lär av att 
lyssna på varandras olika förslag. Jag placerar även Lisa i den andra kategorin p.g.a. hennes 
”sociokulturella dragning”, även om hon inte har så mycket organiserat grupparbete just nu. 
Då hon har organiserad problemlösning är hon dock mycket mån om att olika lösningsförslag 
kommer fram. Hon har även arbetat mycket med det här tidigare på en annan skola, då hon 
använde VDM-problem enligt Dunkels principer (Matematik ett kärnämne 1995, s. 113). 
 
Varför? 
Alla lärarna betonar den affektiva sidan av problemlösningen som en viktig orsak till varför 
man ska ha problemlösning i matematikundervisningen. Detta betonas även i litteraturen, t.ex.  
Stanic och Kilpatrick (1989, s. 13ff) som påpekar att problemlösningen kan ha som roll att ge 
eleverna förströelse och rekreation och för att låta dem ha kul. 
 
Alla lärarna nämner också förståelse som ett motiv till varför de ska ha problemlösning i 
undervisningen. Denna term ”förståelse” är svår att tolka, det kan läggas in mycket i den. I 
vissa fall har lärarna förtydligat vad de menar just då i det uttalandet, medan de i andra 
uttalanden bara talat om ökad förståelse. För att kunna göra en djupare analys av vad de 
menar hade detta behövt tas upp explicit i intervjuerna, se vidare diskussion under ”Metod”, 
kapitel 6.2. Det finns dock tre punkter som lärarna nämner: 
 

• Förståelse för vad matematiken kan användas till 
• Förståelse för hur matematiken används 
• Förståelse för matematiska begrepp 
 

Det kanske kan krävas en förklaring av skillnaden mellan de två först punkterna. Med den 
först menas i vilka sammanhang i vardagen som matematiken kan användas. Det kan t.ex. i en 
annons stå att kunderna får 20 % rabatt. Då ser eleverna att de för att kunna räkna ut vad de 
ska betala behöver procenträkning. Den andra punkten är hur matematiken används i dessa 
situationer. Även i litteraturen talas det mycket om ”matematisk förståelse”, se kapitel 4.3.  
 
En annan aspekt som tas upp i litteraturen och även av lärarna är vardagsaspekten. Många 
författare (bl.a. Berggren & Lindroth 1997, Lester & Lambdin 2004, Malmer & Adler 1996) 
ser problemlösning som ett medel för att uppnå att vi ska kunna klara oss i vardagslivet. 
Problemlösning är viktig för att inte bli lurad i vardagsliv och samhälle och den ger övning 
och beredskap för att ta itu med andra problem både i och utanför skolan. Respondenterna är 
överens om att problemlösning kan göra så att matematiken på ett naturligt sätt knyts till 
verkligheten. Det är ofta i samband med verklighetsanknytning som termen förståelse dyker 
upp. Respondenterna vill att eleverna ska få förståelse så att de klarar sig i vardagslivet. 
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När man sammanställer vad respondenterna betonar mest under intervjuerna som svar på 
varför det ska finnas problemlösning i undervisningen ser man följande:  
 

Bosse – Vill att eleverna ska förstå vad man kan ha matten till. Han använder problemlösning 
framförallt för att eleverna ska ha roligt. 
Mona – Betonar det logiska tänkandet, för att eleverna ska klara sig bra i samhället. 
Sven – Anser att matten blir tråkig annars. Han vill även få anknytning till verkligheten. 
Lisa – Betonar tänkandet, speciellt det logiska tänkandet, för att eleverna ska klara sig bra i 
samhället. 
Kurt – Betonar att matematik inte är något utan problem att lösa, matematiken är verktyget 
för problemlösning. Dessutom är problemlösningen till för att eleven ska träna på att använda 
sina verktyg och för att man ska se att det finns någon mening med att lära ut matematik. 
 

Mona och Lisa betonar tänkandet, speciellt det logiska tänkandet, som ett starkt motiv till 
varför man ska ha problemlösning i skolan. De anser att problemlösning tränar upp detta och 
att eleverna kommer att ha stor nytta av det i vardagslivet. Eleverna kan då lättare lösa 
vardagliga problem, eftersom de lärt sig tänka logiskt och att ta en bit i taget. Sven och Bosse 
är däremot inte inne på dessa tankegångar. De betonar mer vardagsanknytningen vid 
problemlösning för att eleverna ska se vad matematiken kan användas till. Detta är även Kurt 
inne på, men han har en lite annan vinkling. Han anser att problemlösning med vardags-
anknytningen är till för att få ”befogenheter” av eleverna att lära dem matematik. Bosse 
betonar att det är viktigt med vardagsanknytning vid problemlösning, för då kan eleverna få 
något att ta med sig ut i livet. Han skiljer sig dock från t.ex. Mona genom att han ger eleverna 
väldigt konkreta saker de kan ta med ut i livet. Vid exemplet med den lyckade lektionen om 
area poängterar han att detta är något de kan använda då de renoverar hus i framtiden. 
Eleverna ska alltså mer eller mindre exakt kunna ”ta fram” det de gjorde under de här 
lektionerna och utnyttja det i stort sett samma situation i framtiden. Mona och Lisa däremot 
betonar det mer abstrakta tänkandet och vill att eleverna ska kunna använda sina ”kunskaper” 
i helt nya situationer.  
 
Hur? 
Alla respondenterna anser att problemlösning kan utföras både enskilt och i grupp. Vissa av 
respondenterna betonar dock mer än andra fördelarna med problemlösning i grupp. Även 
litteraturen (bl.a. Ahlberg 1991, Grouws 2003) påpekar fördelar med att lösa problem i grupp. 
Eleverna kan då diskutera olika lösningsförslag och får då se att det kan finnas många olika 
sätt att lösa ett problem. De lär sig mycket av varandra under de här diskussionerna. Det är 
dock inget i den litteratur som jag har läst som säger att det måste vara på ett visst sätt även 
om många förordar grupparbete. Detta stämmer bra överens med mina respondenters åsikter. 
Mona och Lisa betonar fördelarna med grupparbeten eftersom de anser att eleverna lär av 
varandra och att kommunikation är viktigt. Deras tankar stämmer i mångt och mycket med 
det sociokulturella lärandet och Vygotskys tankar om den proximala utvecklingszonen. Bosse 
och Kurt använder mest enskild problemlösning eller där eleverna diskuterar med grannen. 
Det är endast vid några enstaka tillfällen som de har gruppverksamhet. Sven är den som 
använder individuell problemlösning mest. Han motiverar detta med att krav, förklaringar och 
hjälp måste individanpassas. Dessa åsikter att problemlösning kan användas för 
individualisering i undervisningen är något som även finns i litteraturen (t.ex. Berggren & 
Lindroth 1996). I den här undersökningen är det dock bara Sven som nämner något om det. 
 
Mona anser att eleverna lär sig genom kommunikation, och genom att hjälpa varandra. Detta 
återspeglar sig i hennes undervisning i form av grupparbeten och uppmuntran till att eleverna 
ska hjälpa varandra. Mona anser att interaktion är viktigt för lärandet, att elever lär sig se 
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saker ur olika synvinklar. Detta återspeglar sig också i hennes undervisning genom att hon 
lyfter fram det i undervisningen och låter eleverna få se olika lösningsmetoder. Lisa har i 
mångt och mycket samma åsikter som Mona, men det återspeglar sig inte lika mycket i 
hennes undervisning. Detta beror troligtvis till stor del på kontexten och förutsättningarna. 
Lisa är vikarie och vill inte ändra undervisningen för mycket, eftersom den ordinarie läraren 
ska komma tillbaka snart igen. Dessutom är det många som har sociala problem i grupperna 
och behöver mycket struktur. Detta stämmer bra med det Bjerneby Häll (2002, s. 31) påpekar 
om att den praktiska undervisningen styrs mycket av undervisningens sociala sammanhang. 
Även Ernest (1988) tar upp att den sociala kontexten påverkar lärarens uppfattningar ”på 
vägen” till den praktiska undervisningssituationen. Lisa har dock tidigare använt sig mer av 
problemlösning och diskussioner i undervisningen. Bosse har en lite annan syn på kunskap 
och lärande. Han anser att alla grunderna måste läras in först innan det går att använda 
problemlösning. Det går inte att lära sig genom problemlösning. Mona och Bosse kan sägas 
ligga i varsin ända på en artificiell skala. Det som Anderson (1998) skriver om att 
uppfattningen att matematik är en fix mängd fakta som eleverna ska lära in kan kopplas 
samman med synen att problemlösningen är ett slut, d.v.s. att problemlösning kan användas 
först när de behärskar basfakta och färdigheter stämmer bra in på Bosse. Detta kan sägas ligga 
i vänstra delen av skalan. Anderson (1998) kopplar vidare samman uppfattningen att 
matematik är ett dynamiskt ämne som ska utforskas och undersökas med att läraren använder 
grupparbeten och ”icke rutinproblem” för att få eleverna att tänka och utveckla 
”problemlösningsfärdigheter”. Detta kan sägas ligga i högra ändan på skalan och stämmer bra 
in på Mona. Även Lisa kan läggas in på skalan någonstans i närheten av Mona. Sven och Kurt 
placerar jag ut någonstans i mitten på skalan. De kan varken sägas höra till den ena eller den 
andra ”ytterligheten”, utan har mer en mix. 
 
Flera av respondenterna har visioner om hur de skulle vilja ha in problemlösningen i 
matematikundervisningen. Det är bara Mona som är helt nöjd med sin undervisning med 
problemlösning. Sven är dock nöjd med mängden problemlösning, men vill ha mer konkret 
material att använda. De andra har visioner om hur de skulle vilja utforma det hela. De vill 
alla ha in mer problemlösning i undervisningen, gärna genom att ha det vid fasta tillfällen en 
eller flera gånger i veckan. Synen på kunskap och lärande sätter i vissa fall käppar i hjulet för 
dessa visioner. Bosse anser att det inte går att genomföra trots att han vill eftersom eleverna 
inte har tillräckligt med baskunskaper.  
 
Beträffande genomförandet av problemlösning påpekar litteraturen hur viktig kommunikation 
och reflektion är. Detta är något som både Mona och Lisa tar upp flera gånger. Pólya (1990, s. 
5f) poängterar speciellt i sin sista punkt i problemlösningsprocessen, att reflektion och 
tillbakablick är väldigt viktig. Det är viktigt att få eleverna att förstå att det inte är svaret utan 
vägen dit som är det viktiga. Detta att det är vägen och inte svaret som är det viktiga är något 
som även Mona och Lisa poängterar flera gånger under intervjun. De försöker arbeta aktivt 
för att eleverna ska förstå detta. Kurt nämner att högstadieelever har svårt att förstå detta och 
att de behöver tränas i att förstå att det är hur man tänker som är det viktiga. Det är dock inget 
som han trycker på att han har med mycket av i sin undervisning. Bosse och Sven nämner 
inget om att det är vägen som är det viktiga vid problemlösning.  
 
För-, om- och genom-perspektivet 
Ingen av lärarna nämner att de undervisar om problemlösning, utan problemlösningen 
används som medel för att nå andra mål. Bosse passar bäst in på för-perspektivet, eftersom 
han anser att man måste utveckla vissa matematiska färdigheter för problemlösning. Han 
anser att det inte går att lära sig ”nya matematiska färdigheter” genom problemlösning, 
grunderna måste finnas först innan man klarar av att lösa problem. Hans synsätt kan, enligt 
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Wyndhamn (1993, s. 9ff), kopplas till den behavioristiska teorin om lärande och kunskap. 
Mona däremot har en annan syn, hon anser att eleverna kan lära sig även nya saker genom 
problemlösning. Mona passar, med resonemanget om att eleverna utvecklar sitt logiska 
tänkande genom problemlösning, bra in på genom-perspektivet där eleven ses som just 
tänkare. Även Lisas tankar om problemlösning passar bra in på genom-perspektivet, där 
eleven ses som tänkaren. Hon vill att eleverna ska förstå och kunna använda logiska 
resonemang vilket de lär sig genom att syssla med problemlösning i skolan. Både Mona och 
Lisa går alltså att knyta till genom-perspektivet och konstruktivismen (Wyndhamn 1993, s. 
13) De har dock båda två kommit närmare den sociokulturella teorin då de betonar språket 
och kommunikationens betydelse för lärandet. Kurt och Sven känns mer svårplacerade. Kurt 
går att placera in i både för- och genom-pespektivet, eftersom han både anser att matematiken 
är verktyget för problemlösning och att problemlösningen är till för att träna på sina verktyg. 
För Svens del känns det som om jag hade behövt mer data för att kunna dra några slutsatser. 

5.7 Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares uppfattningar om problemlösning i 
matematikundervisningen ur ett kunskaps- och lärandeperspektiv. För att undersöka detta 
försökte jag ta reda på varför (eller varför inte) lärarna anser att problemlösning behövs i 
matematikundervisningen. Detta kopplade jag sedan samman med hur de säger att de 
undervisar med problemlösning. Eftersom det inte bara är lärarnas uppfattningar som styr 
undervisningen utan mycket annat såsom samhällelig kontext (Bjerneby Häll 2002, s. 31) 
försökte jag även ta reda på hur lärarna skulle vilja lägga upp undervisningen med 
problemlösning. 
 
Varför anser lärarna (inte) att problemlösning behövs i matematikundervisningen? 
Alla lärarna anser att problemlösning behövs i matematikundervisningen. De anger en mängd 
olika motiv för detta bl.a. följande:  

• Affektiva – roligt för eleverna, motivation, engagemang, delaktighet 
• För att få vardags- och verklighetsanknytning av matematiken och få eleverna att 

förstå vad matematiken kan användas till 
• Som övning för att befästa begrepp 
• Lära sig konkreta saker de kan ha med ut i livet 
• Lära sig mer abstrakta saker, såsom tänkande vilket de kan ha nytt av i verkliga livet. 

T.ex. logiskt tänkande – för att eleverna ska kunna bena upp och lösa vardagliga 
problem som inte behöver vara matematiska 

• Förståelse 
 

Alla lärare i studien är överens om att den affektiva komponenten är viktig. Det kan dock ses 
skillnader i varför de anser att den är viktig och detta påverkas av lärarnas syn på kunskap och 
lärande. Dels finns synen att eleverna inte kan lära sig nya saker genom problemlösning. Då 
kan den affektiva sidan ses som att den behövs eftersom eleverna har kul och är sysselsatta då 
de arbetar i grupp. Om däremot tänkandet, interaktionen och kommunikationen ses som en 
viktig del i lärandet (sociokulturellt lärande) så kan engagemanget och att eleverna har roligt 
ses som något som påverkar lärandet. Detta eftersom dess affektiva sidor i sin tur påverkar 
eleverna positivt så att tankarna kommer igång och att de lättare pratar med varandra.  
 
De lärare i studien som har en mer sociokulturell inställning till lärandet betonar tänkandet 
och problemlösningsförmågan för vardagliga problem som en viktig drivkraft i varför man 
ska ha med problemlösning i undervisningen.  
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Alla lärarna betonar på ett eller annat sätt att verklighetsanknytningen är en viktig orsak för att 
man ska ha problemlösning i undervisningen. Det finns olika motiveringar till detta bl.a. för 
att eleverna ska få se vad matematiken kan användas till ute i ”verkligheten”, för att eleverna 
ska få konkreta saker att ta med sig ut i livet. Synen att eleven ska få konkreta saker att ta med 
sig ut i livet påverkas av att läraren har en syn på kunskap och lärande som är åt det 
behavioristiska hållet. Med den synen skapar eleven inte själv sin kunskap utan får mer färdig 
kunskap som den kan ta med sig ut i livet.  
 
En del av lärarna betonar att problemlösning är viktig för att eleverna ska klara sig i 
samhället. Detta kan ske på två sätt. Dels genom att eleverna lär sig förstå och hantera 
matematiken genom problemlösning och därför inte blir lurade i samhället. Dels för att 
eleverna kan ha nytta av problemlösning i andra sammanhang än matematiska ute i verkliga 
livet. De kan genom problemlösning lära sig att ”bena upp” problem, att se saker ur nya 
vinklar och de tränar det logiska tänkandet. Det är framförallt lärare med sociokulturell syn 
som påpekar det senare motivet. 
 
Som sammanfattning kan sägas att lärarna i denna studie framförallt framhåller följande som 
motiv till varför problemlösning ska finnas med i undervisningen: affektiva aspekter, 
förståelse, verklighetsanknytning och tänkande. Det finns dock olika synsätt på varför dessa 
bitar är viktiga och detta beror till stor del på att lärarna har olika syn på lärande och kunskap. 
 
Vilka mönster finns i lärarnas uppfattningar om problemlösning ur ett kunskaps- och 
lärandeperspektiv? 
Det går att se vissa mönster i hur och varför lärarna i studien vill använda problemlösning i 
förhållande till deras syn på kunskap och lärande. Om läraren anser att eleverna lär sig genom 
kommunikation, och genom att hjälpa varandra återspeglar sig detta i undervisningen i form 
av grupparbeten och uppmuntran till att eleverna ska hjälpa varandra. Synen att interaktion är 
viktigt för lärandet och att det är viktigt att elever lär sig se saker ur olika synvinklar 
återspeglas också i undervisning genom att läraren aktivt arbetar för att eleverna ska få se 
olika lösningsmetoder. Det är dock inte alltid som lärares kunskaps- och lärandesyn åter-
speglar sig helt i undervisningen, vilket till stor del beror på kontexten och förutsättningarna. 
Detta stämmer bra med det Bjerneby Häll (2002, s. 31) påpekar om att den praktiska 
undervisningen styrs mycket av undervisningens sociala sammanhang. Även Ernest (1988) tar 
upp att den sociala kontexten påverkar lärarens uppfattningar ”på vägen” till den praktiska 
undervisningssituationen.  
 
Det som Anderson (1998) skriver om kopplingen mellan synen på matematik och synen på 
problemlösning stämmer bra in på lärarna i denna studie. Uppfattningen att matematik är en 
fix mängd fakta som eleverna ska lära in kan kopplas samman med synen att problem-
lösningen är ett slut, d.v.s. att problemlösning kan användas först när de behärskar basfakta 
och färdigheter. Vidare kopplar Anderson (1998) samman uppfattningen att matematik är ett 
dynamiskt ämne som ska utforskas och undersökas med att läraren använder grupparbeten 
och ”icke rutinproblem” för att få eleverna att tänka och utveckla ”problemlösnings-
färdigheter”. Det behöver dock inte vara så att lärarna ligger i ena eller andra ändan av denna 
skala utan de kan placeras ut längs hela skalan.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarnas syn på kunskap och lärande påverkar deras syn på 
problemlösning och det går att finna mönster i detta. Dessa mönster framträder tydligast hos 
lärare som ligger i ena eller andra ändan av en skala, som t.ex. Andersons (1998). 
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Vilka visioner har lärarna om hur de skulle vilja använda sig av problemlösning i 
undervisningen? 
Det skiljer på hur lärarnas undervisning med problemlösning ser ut i dagsläget och på hur de 
skulle vilja ha den. Lärarna i studien säger oberoende av syn på kunskap och lärande att de 
skulle vilja ha in mer problemlösning i undervisningen. De har även visioner om hur de skulle 
vilja utforma sin matematikundervisning med problemlösning, gärna genom att ha det vid 
fasta tillfällen en till flera gånger i veckan. Det är dock olika saker som hindrar dem från att 
nå sina visioner. Det kan vara begränsningar och möjligheter i den sociala kontexten men 
även deras syn på kunskap och lärande. Om en lärare som ligger långt ut till vänster på 
Andersons (1998) skala, d.v.s. har uppfattningen att matematik är en fix mängd fakta, vill ha 
in mer problemlösning i undervisningen så blir lärarens syn på kunskap och lärande ett stort 
hinder och visioner förblir lätt visioner. Men även lärare som ligger långt till höger på skalan 
(d.v.s. har uppfattningen att matematik är ett dynamiskt ämne) och vars syn på matematiken 
och problemlösning borde bana väg för förändring kan p.g.a. olika begränsningar och 
möjligheter i den sociala kontexten ha svårt för det. Det finns dock en lärare i denna studie 
vars vision redan är uppfylld, hon är nöjd med sin problemlösningsundervisning som den är 
idag. Hennes syn på matematiken och problemlösningen ligger långt ut till höger på 
Andersons (1998) skala och hon har skapat en kontext där hon kan förverkliga sina visioner. 
 
Sammanfattande slutsats om lärares uppfattningar om problemlösning i matematiken 
ur ett kunskaps- och lärandeperspektiv 
Eftersom denna studie är begränsad till sin omfattning och endast tar upp fem lärares 
individuella uppfattningar om problemlösning kan inga generella slutsatser dras. Det går dock 
att se vissa tendenser som även stämmer bra överens med det som står i litteraturen. Det finns 
en koppling mellan lärarnas uppfattningar om problemlösning och deras syn på lärande och 
kunskap inom matematiken. De av lärarna som har uppfattningen att matematik kan läras ut 
genom problemlösning, gärna vid grupparbete, har en mer sociokulturell inställning till 
kunskap och lärande. De lärare som anser att problemlösning kan användas först när all 
kunskap är på plats (för-perspektivet) har en mer behavioristisk syn på lärande och kunskap 
Grupparbete kan här mer ses som att eleverna ska få ha kul. 
 
 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Det som sägs i inledningen till denna rapport, att matematikundervisningen till stor del 
fortfarande är väldigt traditionell på högstadiet, stämmer till en viss del in på resultatet av 
denna rapport. Vissa av lärarna är väldigt traditionella, men det finns undantag. Boken styr 
dock fortfarande mycket av undervisningen, men det finns även problemlösning och 
diskussionsuppgifter i böckerna. När jag gick i högstadiet hade vi i stort sett aldrig 
grupparbete i matematik (jag minns inte en enda gång). Detta har i alla fall ändrats och 
problemlösning i grupp används på ett eller annat sätt hos de olika lärarna i undersökningen. 
 
Lärarna i studien säger oberoende av syn på kunskap och lärande att de skulle vilja ha in mer 
problemlösning i undervisningen. Jag får dock ett intryck av att lärare som med sin syn på 
matematik ligger långt till höger (matematiken är ett dynamiskt ämne) på Andersons (1998) 
skala kommer att få lättare att ändra sin undervisning så att den stämmer mer med visionen. 
Här är det andra saker såsom kontexten och vissa förutsättningar som ”förhindrar”. Detta går 
dock att förändra. Om det däremot är lika mycket synen på kunskap och lärande som styr 
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undervisningen så är det säkerligen svårare, eller krävs mer av läraren, för att ändra. Precis 
som Ernest (1988) påpekar att om lärare ska börja använda sig mer av problemlösande i 
matematikundervisningen och lära ut matematik genom problemlösning, så krävs djupa 
förändringar av deras uppfattningar. Lärarna måste då bli medvetna om sina egna 
”djupuppfattningar” och lära sig att reflektera över dem. Jag tror att många lärare idag aldrig 
hinner stanna upp och tänka efter och ställa sig frågan: ”Varför gör jag så här?”. Det är så 
mycket som lagts på lärare idag att det ibland känns som om undervisningen kommer i andra 
hand. Det får gå mycket på rutin och gammal vana. Förhoppningsvis kan införandet av 
arbetslag på skolorna ändra en del på detta om de utnyttjas på rätt sätt.  
 
Jag har konstaterat att mycket av det jag har läst om och skrivit om i litteraturgenomgången 
stämmer överens med det som framkommit i denna studie. Lärarna anger samma motiv som 
de som anges i litteraturen till varför de vill ha med problemlösning och de skiljer på 
”problem” och ”rutinuppgift”. Att synen på matematik påverkar lärarnas syn på 
problemlösning stämmer också till stor del med det som står i den litteratur som jag har läst. 
Frågan är bara om det är deras ”verkliga uppfattningar” som kommit fram vid intervjuerna. 
Jag anser att det är svårt att få fram lärarnas ”djupuppfattningar” om problemlösning. Mycket 
av det som sagts under intervjuerna får nog räknas till deras ”ytuppfattningar”. Det är dock 
klart att lärarnas uppfattningar om problemlösning i denna studie påverkas av deras syn på 
kunskap och lärande. Jag tror dock även att deras uttalande i intervjuerna återspeglar det 
faktum att det är ”modernt” att prata om problemlösning och att man bör ha med det i sin 
undervisning. Mycket av det som sägs i intervjuerna sägs möjligen utan att lärarna har 
reflekterat så mycket över det, ”det bara är så”. Självklart skiljer sig detta från lärare till 
lärare. 
 
Det har varit väldigt intressant att ta del av lärarnas uppfattningar om problemlösning och alla 
deras exempel på lyckade lektioner som har givit mig inspiration för kommande matematik-
undervisning. Studien och resultatet har även fått mig att börja reflektera och tänka efter. Hur 
vill jag att matematikundervisningen ska se ut? Vad hindrar mig från att komma dit? Är det 
begränsningar och möjligheter i den sociala kontexten eller är det min syn på kunskap, alltså 
jag själv? Vad har jag för syn på kunskap och lärande? Många frågor har dykt upp och 
tankeverksamheten har kommit igång och jag hoppas jag kan hålla den vid liv även i skolans 
ibland tuffa och stressiga värld.  

6.2 Metoddiskussion 

Det känns som det var rätt val att använda kvalitativa intervjuer och inte enkäter till denna 
undersökning, eftersom jag då fick möjlighet att ställa följdfrågor. Trots detta finns det 
mycket som jag känner kunde ha gjorts bättre. Jag tror att en van intervjuare kunde ha fått ut 
betydligt mer av intervjuerna och kunnat styra upp dem bättre. Det är väldigt lätt att ryckas 
med av intervjupersonerna eftersom de har många intressanta saker att förmedla. Detta gör 
dock att det är lätt att glömma att man som intervjuare också behöver ställa sig lite ”utanför” 
för att kritiskt kunna granska det som sägs och se om saker kan tolkas på olika sätt och därför 
behöver utvecklas eller förklaras mer. Jag kände att det var först när jag började försöka 
analysera resultaten som jag plötsligt insåg att det som respondenterna hade sagt inte var 
självklart att det skulle tolkas på det sätt som jag tyckte under själva intervjuns gång. Jag 
kände vid ett flertal tillfällen att jag skulle vilja ha ytterligare en intervju med alla 
respondenterna för att klarlägga och fråga mer om olika saker. 
 
Det finns även missar jag gjort vid de enskilda intervjuerna samt saker som hänt som jag ej 
kunnat råda över, vilka dock har kunnat påverka studiens resultat. Vid intervjun med Kurt 
frågade jag om hur han skulle vilja lägga upp sin undervisning med problemlösning. Han 
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svarade dock i mer allmänna termer om matematikundervisningen. Detta var jag inte 
medveten om under intervjun, mycket p.g.a. att jag själv var så inne i det här med problem-
lösning, utan upptäckte det först vid själva analysen. Ett annat problem vid denna intervju var 
att Kurt p.g.a. att han hade haft för stor arbetsbörda de sista veckorna var okoncentrerad och 
”rörig” vid intervjun. Det märktes tydligt att han var någon annanstans i tankarna emellanåt 
och att svaren inte blev riktigt sammanhängande. Detta gjorde att hans svar blev väldigt 
svårtolkade och att det ibland kändes som om han sa emot sig själv.  
 
En annan kritik som kan riktas mot studien är att jag inte tittat på de matematikuppgifter som 
Sven använder i sin undervisning. Detta hade kunnat besvara om hans uppfattning om vad 
som är problemlösning stämmer med det som ur min synvinkel kan betraktas som problem-
lösning. I intervjun med Sven fick vi dock tidsbrist p.g.a. att vi fick leta upp ett nytt rum att 
vara i då det första var upptaget. Detta gjorde att vi inte hann gå till hans arbetsrum efter 
intervjun för att titta på olika uppgifter som han använder i sin undervisning (vilket vi pratade 
om under intervjun). Just då kände jag inte att detta var en stor miss, men efteråt insåg jag det. 
Jag skickade ett e-postmeddelande och frågade om Sven kunde skicka mig exempel på 
problem som han använder i undervisningen. Detta resulterade dock bara i länken till de 
australiska pusslen (se avsnitt 5.3). 
 
En annan kritik som kan riktas mot studien är att jag inte tog upp förståelsebegreppet mer, 
eftersom detta har orsakat tolkningssvårigheter. Jag känner dock att examensarbetet skulle ha 
svällt ut för mycket om jag skulle ha försökt undersöka mer vad lärare menar med förståelse. 
Detta är något som jag ser som ett bra förslag på fortsatt arbete kring lärares uppfattningar. 
Dock kunde jag varit mer förutseende och tänkt på det innan och då bett lärarna att förtydliga 
något i intervjuerna utan att gå på djupet med det. Samma problem uppstod även med 
litteraturen då det visade sig att begreppet förståelse ofta används utan förklaringar vad som 
menas. 
 
Ett par övningsintervjuer med efterföljande analys innan den riktiga studien hade säkert 
förbättrat denna studie åtskilligt. Då menar jag att man måste sätta sig ner och analysera 
resultatet ordentligt och inte bara snabbt titta över det. Jag känner att det var först när jag 
började tränga ner ordentligt i materialet som jag insåg bristerna. Detta är dock svårt att hinna 
med inom ramen för ett 10-poängs examensarbete. 

6.3 Fortsatt forskning 

Det känns som om jag har utforskat en liten, liten bit på toppen av ett isberg. Fler och fler 
frågor hopade sig under undersökningens gång och jag har insett hur mycket som finns under 
vattenytan att forska vidare på. Det vore intressant att undersöka vidare om vad lärare menar 
med ”förståelse”. Detta begrepp dök upp gång på gång i intervjuerna, men vad menade 
egentligen lärarna med det? 
 
Det vore även intressant att göra en större undersökning av lärares uppfattningar med hjälp av 
enkäter och utgå ifrån de svar som lärarna i denna studie givit. En annan aspekt vore att se om 
det är någon skillnad på kvinnliga och manliga lärares uppfattningar och även om antalet år i 
läraryrket spelar någon roll.  
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Intervjuguide 
 

Inledning: 

• Intervju för mitt examensarbete 
• Inga rätt eller fel svar på frågorna, respondentens uppfattning viktig 
• OK att spela in intervjun? 
• Filen kommer att förstöras efter transkribering 
• Konfidentiellt, anonymt i rapporten 

 
Bakgrundsfakta: 

• Antal år som lärare 
• Ämnen 

 
Intervjudel: 
 
1. Berätta om en matematiklektion/del av lektion som du har haft som du anser var 
lyckad. 

• Varför var den lyckad? 
• Vilken typ av uppgifter? 
• Hur var arbetet organiserat? 
• Vad lärde sig eleverna? 
• Hur lärde sig eleverna? 
 

 
2. Vilka olika typer av matematikuppgifter använder du dig av i din undervisning? Gärna 
konkreta exempel. 

• Vad används de till? (befästa gammal kunskap, diskussioner etc) 
• Hur används de? 
• På vilket sätt är de värdefulla för elevens lärande? 
• Egna uppgifter, uppgifter från boken, annat material 

 
 
3. Diskussion om ”problemlösnings”begreppet utifrån vad som framkommit ovan. 

 

• Berätta vad problemlösning innebär för dig 
• Hur ska ett bra problem till ”problemlösning” se ut? VARFÖR? 
• Vad krävs mer än ett bra problem?  Situation, organisation? 

 
Be läraren ta ställning till följande om det ej framkommit. 

o Ej självklar lösning 
o Flera lösningsmetoder 
o Ansträngning, tankemöda 

Komma fram till en gemensam ”definition” alternativ benämning - för användande i 

resten av intervjun. 
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4. ”Problemlösning” i undervisningen 
 

• Använder du ”problemlösning” i din undervisning idag? 
 

Jakande Nekande 

• Exempel 
• Organisation - Enskilt, grupp 
• Hur ofta? 
• Varför problemlösning?  
• Vilket är syftet med att använda 

”problemlösning” i undervisningen? 
 

• Varför inte? 
o Nackdelar att använda det – Vilka?   

För vem? 
• Finns det ändå fördelar med 

”problemlösning”? 
• Skulle du vilja använda ”problemlösning” i 

din undervisning? 
• Vad skulle syftet vara med att använda 

”problemlösning ”i undervisningen”? 
 
• Är ”problemlösning” i matematikundervisningen ett medel för att uppnå andra saker eller endast 

ett mål i sig själv.?) 
• Medel för att uppnå vad? 

o Kunskap 
o Förståelse 
o Lärande 
o Gemenskap 
o Diskussioner 
o Logiskt tänkande 

 
• Finns det några nackdelar? ----- 

 
• Vad har eleverna för nytta av ”problemlösning”? 

o Hur lär sig eleverna av ”problemlösning”? 
o Vad lär sig eleverna av/med ”problemlösning”? 
o Finns det nackdelar med ”problemlösning” för eleverna? 

 
 
 
5. Berätta om hur du skulle vilja lägga upp din undervisning med ”problemlösning”. 

• Idéer, exempel 
• Hur?  Motivera 
• Hur ofta? 
• Varför, motiveringar 

 
 
Avslutning: 

• Lägga till 
• Förtydliga 
• Tacka 


