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Abstract 
Uppsatsen handlar om hur en lärare, i skolår 3, arbetar med matematisk problemlösning. Syftet är att beskriva hur och varför 
man ska arbeta med problemlösning i de lägre skolåren och hur eleverna bearbetar problemen och vilka problem som kan 
uppstå. För att få svar på frågeställningarna användes fallstudien som metod i kombination med litteraturstudier.  
 
Resultatet av litteraturstudien visar att elever behöver utveckla strategier för att klara av vardagen. Problemlösning kan även ses 
som ett medel för att utveckla elevens sociala kompetens, språk, logiskt tänkande och förmåga att argumentera. Att använda 
problemlösning i undervisningen är ett arbetssätt som inte kräver egenproducerat material, men en del planering av läraren. 
Svårigheten med problemlösning kan vara att läraren inte vet vad eller vilken matematik eleverna kan lära.  
 
Problemlösning kräver engagemang av läraren som också måste ge stöd och uppmuntran till eleverna under både 
lösningsprocessen och när elevernas lösningar lyfts fram inför andra elever. Det är spännande att följa och ta del av elevernas 
tankar och idéer kring olika lösningssätt och hur de bearbetar problemen. Om elevernas olika lösningsförslag lyfts i mindre 
grupper eller helklass, så kan de andra eleverna få olika perspektiv på hur de kan lösa uppgiften. Detta arbetssätt kräver dock att 
det i klassen är ett bra klimat och att eleverna vågar lyfta sina lösningar inför andra elever, även om de är felaktiga.  
 
Problemlösning är en utmanande tankeverksamhet och om eleverna lär sig den problemlösande processen så har de även stor 
nytta av den i livet utanför skolan. Genom att använda sig av vardagsnära problemuppgifter kan eleverna förhoppningsvis se 
sambandet mellan matematik och vardagen. Matematik finns runt omkring oss i vår vardag och i det vi gör. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om hur en lärare, i skolår 3, arbetar med matematisk problemlösning. Syftet 
är att beskriva hur och varför man ska arbeta med problemlösning i de lägre skolåren och hur 
eleverna bearbetar problemen och vilka svårigheter som kan uppstå. De frågeställningar jag har 
haft utgår både från ett lärarperspektiv och ur ett elevperspektiv. För att få svar på fråge-
ställningarna användes fallstudien som metod i kombination med litteraturstudier.   
 
Resultatet av litteraturstudien visar att elever bör utveckla strategier för att eleverna ska klara av 
vardagen. Problemlösning kan även ses som ett medel för att utveckla elevens sociala 
kompetens, språk, logiskt tänkande och förmåga att argumentera. Problemlösning ger variation i 
undervisningen och låter eleverna upptäcka att matematiken finns i vardagen. Läraren kan 
använda problemen på olika sätt i undervisningen och elevernas olika lösningsförslag kan läraren 
med fördel lyfta i mindre grupper och även i helklass. På så sätt får eleverna kunskap om 
användbara strategier och även ta del av andras tankegångar. 
 
Att använda problemlösning i undervisningen är ett arbetssätt som inte kräver egenproducerat 
material men en del planering av läraren. Svårigheten med problemlösning kan vara att läraren 
inte vet vad eller vilken matematik eleverna kan lära. För elever med läsproblem kan uppgifterna 
ställa till svårigheter. Problemlösningsarbetet kan med fördel utföras i mindre grupper, då studier 
visar att elever upplever att de får störst utbyte när de arbetar i grupp. För eleverna möjliggör 
grupparbetet ett tillfälle till att ta del av olika sätt att lösa problem, eleverna kan hjälpa varandra 
och eleverna kan i den mindre gruppen samtala och prata matematik. Språket är viktigt både för 
begreppsbildning och för lösandet av problem. Därför bör uppmärksamhet och systematisk 
övning riktas mot matematikens kommunikativa del.  
 
Problemlösning som arbetssätt kräver engagemang av läraren som också måste ge stöd och 
uppmuntran till eleverna under både lösningsprocessen och när elevernas lösningar lyfts fram 
inför andra elever. Det är spännande att följa och ta del av elevernas tankar och idéer kring olika 
lösningssätt och hur de bearbetar problemen. Om elevernas olika lösningsförslag lyfts i mindre 
grupper eller helklass, så kan de andra eleverna få olika perspektiv på hur de kan lösa uppgiften. 
Detta arbetssätt kräver dock att det i klassen är ett bra klimat och att eleverna vågar lyfta sina 
lösningar inför andra elever, även om de är felaktiga.  
 
Problemlösning är en utmanande tankeverksamhet och om eleverna lär sig den problemlösande 
processen så har de även stor nytta av den i livet utanför skolan. Genom att använda sig av 
vardagsnära problemuppgifter kan eleverna förhoppningsvis se sambandet mellan matematik och 
vardagen. Matematik finns runt omkring oss i vår vardag och i det vi gör.  
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1 Bakgrund 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet har jag många gånger 
funderat över hur man, ute i skolorna, genomför en matematiklektion. Varför väljer läraren 
ofta endast att arbeta utifrån ett läromedel? Det läromedel man har i matematik styr ofta 
undervisningen allt för mycket. De flesta lektioner jag sett och upplevt har bestått av att 
eleverna sitter och räknar individuellt. Ann Ahlberg framhåller att ett vanligt mönster för en 
matematiklektion är att läraren går igenom och förklarar eller repeterar ett moment för 
eleverna. Eleverna arbetar därefter enskilt med färdigproducerade uppgifter. Lärobokens 
presentation av ett undervisningsinnehåll används som utgångspunkt i den gemensamma 
genomgången.1 Under mina år vid universitetet har det ofta poängterats vikten av att ge 
eleverna en varierad undervisning med varierande arbetssätt. Dagens läroplan anger inte vilka 
arbetssätt lärare skall använda för att nå målen, utan läraren har relativt fria händer vid 
planerandet av mattelektionerna. 
 
Jag har under min lärarutbildning utvecklat ett stort intresse för hur man i skolan på olika sätt 
kan arbeta med matematisk problemlösning. Jag har tidigare kommit i kontakt med en skola 
där en lärare, för de lägre åldrarna, regelbundet använder sig av problemlösning i under-
visningen. Läraren försöker lägga in olika typer av naturliga och vardagsnära problem i 
undervisningen, då hon vill att eleverna ska lära sig ”prata matematik”. Hon vill komplettera 
det mekaniska räknandet i matteboken med problem som utmanar elevernas tänkande. Att 
använda problemlösning som ett naturligt inslag i matematikundervisningen är för mig något 
intressant och eftersträvansvärt. Jag tror att om eleverna får en mer varierad matematik-
undervisning, där de arbetar med exempelvis problemlösningsuppgifter, ställs eleverna inför 
utmaningar av varierad svårighetsgrad. Detta kan bidra till en ökad matematisk medvetenhet 
och eleverna får träna sig i logiskt tänkande. Jan Wyndhamn m.fl. skriver att problemlösning 
ger eleverna möjlighet att prata matematik med andra elever och vuxna, argumentera för sin 
lösning och lyssna på andras argument. Problemen ska inspirera till egna funderingar och 
utmana ens tänkande.2 
 
Matematiken i sig är ett unikt övningstillfälle för elevernas tänkande. Meningen är att 
matematiken ska utmana elevens fantasi, kreativitet och logiska tänkande. I vår vardag möter 
vi problem av skiftande slag och poängen är, för mig, att problemlösandet i skolan ska bli en 
brygga mellan en verklig värld av vardagliga händelser och en abstrakt matematisk verklighet. 
Bengt Uhlin framhåller följande; hur elevens kompetens och själförtroende utvecklas beror i 
hög grad på lärarens inlevelse och intresse för matematik och problemlösning.3 Det är ett 
arbetssätt som kräver tid både av läraren och av eleverna, men om det fungerar är det mycket 
intressant att följa elevernas tankesätt.   

                                                 
1 Ahlberg, 1995, s. 34 
2 Wyndhamn, m.fl. 2000, s.49, 52 
3 Uhlin, 1991, s. 33 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syfte med detta examensarbete är att undersöka hur lärare kan arbeta med och använda sig av 
problemlösning i matematikundervisningen.  
 
De frågeställningar som jag vill få besvarade genom detta arbete kan man se ur två olika 
perspektiv, dels ur ett lärarperspektiv med följande frågeställningar: 
  

Hur och varför ska man som lärare arbeta med problemlösning i matematikundervisningen? 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med ett sådant arbetssätt? 

 
dels ur ett elevers lärandeperspektiv med följande frågeställningar: 
 

Hur bearbetar eleverna problemen och vilka strategier använder de sig av? 

Vilka svårigheter kan uppstå då eleverna arbetar med en problemlösningsuppgift? 

 
För att få svar på frågeställningarna har jag genomfört en litteraturstudie och en fallstudie. 
Fallstudien innehåller deltagande observationer i klassrumsmiljö, en intervju och informella 
samtal. För att ge en bakgrund till problemlösning har jag valt att redovisa litteraturstudien 
först och därefter följer resultat och diskussion av fallstudien.   
 

3 Litteraturstudie  

Det finns gott om litteratur som behandlar problemlösning ur olika perspektiv. Inför 
litteraturstudien sökte jag i bibliotekets kataloger för att finna litteratur som handlar om 
problemlösning. De sökord som användes var bland annat följande: problemlösning, mate-
matisk problemlösning, strategier, matematik och språk, fallstudie. Jag har också fått förslag 
på litteratur och även fått låna texter av min handledare. I den litteratur som lästs har jag även 
under arbetets gång funnit ny användbar litteratur genom referenslistorna. En del av de texter 
som använts och bearbetas i litteraturstudien kommer från en kurs i matematik jag läst inom 
lärarprogrammet.  
 
I denna litteraturstudie behandlas begreppet problemlösning under fyra huvudrubriker. De tre 
första tar upp problemlösning i ett mer allmänt perspektiv. Inledningsvis beskrivs olika 
definitioner av problemlösning och problem. Vidare följer en beskrivning av problemlösning 
ur ett historiskt perspektiv samt hur det sett ut i skolans tre sista läroplaner, Lgr 69, Lgr 80 och 
Lpo 94. Det fjärde och sista avsnittet handlar om att arbeta med problemlösning, vilka 
svårigheter som kan uppstå, problemlösning i grupp, olika problemlösningsstrategier samt 
vilken betydelse språket har vid problemlösning. Jag har valt att dela in studien på detta sätt 
för att först tydliggöra och ge en bakgrund till vad matematisk problemlösning är och sedan 
visa hur man kan arbeta med det i skolan. 
 
Följande huvudrubriker används i studien; Definition av problem och problemlösning, 
Problemlösning och lärande i ett historiskt perspektiv, Problemlösning i läroplaner och 
styrdokument och Att arbeta med problemlösning i matematikundervisningen.  
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3.1 Definition av problem och problemlösning 

Ett problem kan uttryckas som att det är en svårighet som kräver stor ansträngning för att 
komma till rätta med. Ahlberg definierar problem ur två olika perspektiv, dels problem i 
vardagslivet som kan betyda olika problematiska situationer eller personliga svårigheter som 
vi kan ställas inför. Hon tar även upp betydelsen av ett matematiskt problem som kan vara en 
frågeställning som ska lösas med en matematisk modell som inte är given. Det som upplevs 
som ett problem idag behöver inte vara ett problem imorgon.4 Ett problem i skolan kan vara 
en benämnd uppgift eller en beräkningsuppgift, en verbalt formulerad uppgift, ofta formulerad 
på vardagsspråk. Ett problem kan även uppfattas som en uppgift som är så klurig att lösa att 
den vållar problem för eleven.5 Problem är en speciell typ av uppgift som en person vill eller 
behöver lösa, där personen ifråga inte har en på förhand given procedur för att lösa den och 
där det krävs en ansträngning av henne eller honom att genomföra lösningen.6  
 
Enligt Alan Schoenfeld har problem och problemlösning haft en flertydig och ofta 
motsägelsefull betydelse genom åren, men han ger ändå följande definition av termen 
problem:7 

Definition 1: ”In mathematics, anything required to be done, or requiring the doing of 
something.” 

Definition 2: “A question… that is perplexing or difficult.” (Schoenfeld, 1992, s. 337) 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Problemlösning tar författarna upp att 
problemlösning, som begrepp, kan förknippas med kritiskt tänkande, ställningstagande och 
metakognitiva kompetenser som självreflektion, argumentation, samarbete m.m.8 Enligt 
Georg Pólya behöver man ha en viss mängd tidigare kunskaper för att lösa problem. 
Problemlösning kan ses som en praktisk verksamhet som kan förvärvas genom att man 
härmar, imiterar och därefter övar och praktiserar. Man lär sig att lösa problem genom att 
arbeta med dem.9 Ahlberg definierar problemlösning på följande sätt: i vardagslivet kan det 
vara olika problematiska situationer som skall lösas, men problemlösning kan även vara en 
uppgift som kräver tankearbete och analytisk förmåga. I skolan kan problemlösning vara ett 
beskrivet problem som ska lösas med en icke given matematisk modell.10 Marit Johnsen 
Høines skriver att problemlösning är lika mycket att finna ett sätt att lösa problemet som att 
lösa det, fokus riktats mot de matematiska sammanhangen och mot metoderna. När det gäller 
problemlösning lägger hon stor vikt vid att eleverna skall få definiera egna problem-
ställningar, använda sitt eget språk och tänka på ett för eleven naturligt sätt. Enligt Johnsen 
Høines är det önskvärt att eleverna även ställs inför färdiga uppgifter, där de inte har tillgång 
till ett recept på hur de ska lösa dem. Med följande menar hon att nya kunskaper kan utvecklas 
genom elevernas olika lösningar, som kan vara användbara och ligga till grund för den 
formella matematiken.11 
 

                                                 
4 Ahlberg, 1995, s. 55-56 
5 Löwing & Kilborn, 2002, s. 244; Wyndhamn, m.fl. 2000, s. 42  
6 Hagland, Hedrén, Taflin, 2005, s. 27 
7 Schoenfeld, 1992, 337 
8 Kärrqvist & West, 2005, s. 14 
9 Pólya, 1970, s. 25, 161 
10 Ahlberg, 1995, s. 55-56 
11 Johnsen Høines, 2002, s. 150-151 
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3.2 Problemlösning och lärande i ett historiskt perspektiv 

Problemlösning är inget nytt, men det som skiftat under åren är terminologin. Wyndhamn 
m.fl. nämner några av de termer som använts i skolan. I 1919 års undervisningsplan för 
folkskolan används inte termen problemlösning alls. Där används istället termer som 
”uppgifter” eller ”tillämpningsuppgifter” som ska lösas. Andra begrepp som förekommit är 
problem, övningsuppgifter, räkneuppgifter, räkneproblem, benämnda uppgifter, problemtyper 
o.s.v., listan kan göras lång.12  
 
En forskare som har haft stor betydelse för problemlösning är Georg Pólya (1887-1985). Han 
gav ut böcker om konsten att lösa problem, bland annat How to solve it med den svenska titeln 
Problemlösning. En handbok i rationellt tänkande. I den finns förslag till ett problem-
lösningsschema med fyra olika faser, vilket redovisas närmare under rubriken 
Problemlösningens olika faser och strategier. Polyas bok var tänkt som stöd till lärare som 
skulle lära sina elever att lösa problem. I förordet till första upplagan av boken kan man hitta 
följande rader:13 

En stor upptäckt löser ett stort problem, men det finns en kärna av upptäckt i lösningen 
av varje problem. Problemet må vara obetydligt, men det utmanar ens 
uppfinningsförmåga och om man löser det utan hjälp av någon, kan man känna den 
spänning och triumf som kännetecknar varje upptäckt. (Pólya, 1970, s. 11) 

Både Wyndhamn m.fl. och Sven Hartman menar att det även har funnits andra forskare och 
teoretiker som förespråkat problemlösning, främst när det gäller det undersökande arbetssättet 
och språkets betydelse. Enligt John Dewey (1859-1952) uppstår endast ny kunskap i den 
situation då den lärande får användning av och utlopp för sina tidigare erfarenheter. Vid 
inlärning skulle även flera tänkbara arbetssätt användas och det var genom ”learning by 
doing” barnet skulle erövra ny kunskap. Dewey såg barnet som en aktivt kunskapssökande 
person.14  
 
Lev Vygotsky (1896-1934), betonade språkets betydelse för tänkandets och medvetandets 
framväxande. Barnets kognitiva utveckling är beroende av språkbehärskning. Språket är ett 
kommunikationsmedel och bärare av den kunskap och de erfarenheter som mänskligheten 
utvecklat. Vygotsky ansåg att barn och vuxna ska lösa problem och utmaningar tillsammans. 
Den vuxne vägleder barnet mot självständig problemlösning genom att ge ledtrådar, ställa 
frågor och föra en dialog. Genom detta konstruerar barnet sin kunskap och sina färdigheter i 
interaktion med vuxna och andra kamrater. I detta sociala ”rum” gör barnet kunskapen som 
uppstått i samtalet med andra till sin egen.15 Wyndhamn m.fl. och Johnsen Høines hänvisar 
till att Vygotsky använder sig av två olika utvecklingszoner när han beskriver lärande. Den 
aktuella zonen uttrycks genom barnets mentala operationer, redan etablerade, och som ett 
resultat av tidigare utvecklingsnivåer. Det handlar om vad barnet redan kan. Den potentiella 

eller proximala zonen innebär det som barnet kan klara av med en viss hjälp eller ett visst 
stöd. Denna zon definieras av det som barnet är på väg mot att klara av och där barnet 
utmanas. Dessa båda zoner utmanar en lärares arbete, läraren som hjälper eleven att arbeta 
med det som den redan kan och läraren som stödjer eleven när den utmanas exempelvis 
genom problemlösning.16 

                                                 
12 Wyndhamn, m.fl. 2000, s.41 
13 Pólya, 1970, s.11 
14 Wyndhamn, m.fl. 2000, s. 48, 89; Hartman, 1995, s. 162 
15 Eriksen Hagtvet, 2004, s. 23-25 
16 Wyndhamn, m.fl. 2000, s. 90, 102; Johnsen Høines, 2002, s.118-120  
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Jean Piaget (1896-1980) sysslade med frågor rörande människans tänkande och språk och hur 
hon får kunskap om den värld hon lever i. Det är när barn är aktiva, fysiskt och intellektuellt 
engagerade i sin omgivning, samt när de manipulerar och undersöker sin omgivning, som 
barnen utvecklar sin förmåga. Piaget visade på att barn har ett stort behov av att själva få vara 
aktiva, experimentera och laborera.17 Enligt Wyndhamn m.fl. behöver barnet behöver även tid 
att analysera och ifrågasätta den egna erfarenheten, jämföra sina egna uppfattningar med 
andras, utmana sina tankar mot experiment och uppställda samband.18 Piaget delade in 
utvecklingen av barns logiska tänkande i fyra olika stadier. Barnets utveckling av logiskt 
tänkande sker stegvis, ojämnt och genom mognad. Piagets teorier fick stor betydelse för 
matematikundervisningen och dess undervisningsmaterial under perioden 1960-1980, men 
utsattes så småningom för stark kritik. Han ansåg att språk och språkutveckling är 
underordnade intelligensutvecklingen. Det är först när barnet nått en viss intelligensnivå som 
det kan utveckla en viss språknivå och hans teori tog inte hänsyn till att barn är självständiga 
människor.19  
 
Vygotsky representerar den sociokulturella teorin som innebär att individens tänkande 
påverkas av och påverkar det sociala sammanhang eller den miljö som han eller hon befinner 
sig i.20 Piaget är istället representant för den konstruktivistiska teorin, d.v.s. där individens 
kunskaper konstrueras utifrån hans eller hennes erfarenheter. Men både Vygotsky och Piaget 
ansåg att barnet utvecklas språkligt, kognitivt och kommunikativt genom ett aktivt 
utforskande av verkligheten runt omkring. Kunskap är inte något som passivt ärvs, utan 
kunskap konstrueras genom ett aktivt handlande i en social miljö.21 Barns lust att utforska ska 
därför uppmuntras genom lämpliga pedagogiska aktiviteter.22 Dewey, Vygotsky och Piaget, 
betraktade lärandet som en aktiv process i vilken mening skapas på basis av erfarenhet.23 När 
det gäller problemlösningsprocessen kan den teoretiska bakgrunden kopplas till Piaget och 
hans teorier om den kognitiva utvecklingen, där människan bygger upp allt högre nivåer 
genom assimilation och ackommodation och där hennes egna handlingar driver fram 
utvecklingen. Vygotskys teorier om den potentiella utvecklingszonen innebär att inlärningen 
stimulerar och sätter igång en rad inre processer. Stegvis når människan fram till olika nivåer, 
som till slut gör att hon uppfattar hela strukturen och kan genomföra lösningen.24 
 

3.3 Problemlösning i läroplaner och styrdokument 

Problemlösning i ämnet matematik har inte alltid varit något centralt. Därför beskrivs i detta 
avsnitt hur några läroplaner, Lgr 69 och Lgr 80, och den nuvarande läroplanen, Lpo 94, tar 
upp begreppet problemlösning. 
 

                                                 
17 Wyndhamn m.fl. 2000, s. 49; Ahlberg, 1995, s. 25 
18 Wyndhamn, m.fl. 2000, s. 49 
19 Johnsen Høines, 2002, s. 105 ff. 
20 Eriksen Hagtvet, 2004, s. 7 
21 Svensson, 1998, s. 31 ff 
22 Säljö, 2000, s. 61; Riesbeck, 2000, s. 30-35 
23 Wyndhamn, m.fl. 2000, s. 90 
24 Möllehed, 1998, s. 127+135 
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3.3.1 Lgr 69 

Under målen för matematik i Lgr 69 tas ingenting om problemlösning upp, däremot kan man 
under rubriken huvudmoment läsa att man i lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet ska ta 
upp:25 

Problem i anslutning till elevernas erfarenheter och undervisningen i andra ämnen. (Lgr 
69, s.139)  

Vidare beskrivs under ”Anvisningar och kommentarer” att undervisningen ska anknyta till 
elevernas erfarenheter och att eleverna ska få uppleva hur matematiken används i det dagliga 
livet utanför skolan. Eleverna måste därför få arbeta med problem av skilda slag, som hämtas 
från elevernas erfarenhetsvärld. Dessa problem ska vidareutveckla elevernas förmåga att 
kombinera, ge uppslag och ta initiativ.26 
 

3.3.2 Lgr 80 

I Lgr 80 har problemlösning fått en egen rubrik och rankas som det första och viktigaste av 
huvudmomenten i läroplanen. Det grundläggande målet för matematik är att eleverna ska 
förvärva god förmåga att lösa problem av matematisk natur som de kan komma att möta både 
i skolan och i hemmet. För att eleverna ska lösa sådana problem krävs: 27 
 

att man kan förstå problemet och har en lösningsmetod, 

man kan klara de numeriska beräkningar som krävs, 

man kan analysera, värdera och dra slutsatser av resultatet. (Lgr 80, s. 99-100) 

 
Problemlösning ska förekomma inom alla huvudmoment i Lgr 80 och praktiska problem från 
vardagslivet ska ges stort utrymme. Problemen bör väljas utifrån elevernas erfarenheter och 
intressen, samt från närmiljön men bör även belysa samhälls- och världsproblem. I Lgr 80 
finns problemlösning representerat på följande sätt i grundskolans alla stadier.28  

Lågstadiet och mellanstadiet: Problemen bör vara konkreta samt utgå från elevernas 
erfarenheter och närmiljö eller från sådana miljöer som gemensamt byggs upp i 
klassrummet. Stort utrymme ägnas åt att tolka skriftligt ställda problem samt åt att 
diskutera dessa.  

Mellanstadiet och högstadiet: Problemen hämtas allt mera från miljöer som finns i 
samhället runt omkring och som studeras i andra skolämnen. Problemvalet bör även 
styras av elevernas intressen och behov samt av en inriktning mot det kommande 
yrkeslivet.  

Högstadiet: Problemen ges nu även en teoretisk inriktning och kan t.ex. omfatta formler 
och enkla bevis. Exempel på olika yrken där förmåga att lösa matematiska problem är 
betydelsefull. (Lgr 80, s. 100) 

                                                 
25 Lgr 69, s. 139 
26 Lgr 69, s.138 
27 Lgr 80, s.99-100 
28 Lgr 80, s. 100 
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3.3.3 Lpo 94 

I den för dagen gällande läroplanen kan man under ”Skolans uppdrag” finna att eleven skall 
ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och att lösa problem.29 
Under avsnittet som handlar om kunskaper skall skolan sträva efter att varje elev: 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för 
att formulera och pröva antaganden och lösa problem. (Lpo 94, s. 12) 

Skolan ansvarar också för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 
grundläggande matematiskt tänkande och att eleven kan tillämpa det i vardagslivet.30 I 
kursplanen för matematik står det att ämnets syfte och roll är att låta eleven få uppleva den 
tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. Dess syfte och roll 
är även att eleven skall ges möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla 
och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och 
lösningar på problem. Strävansmålen som finns för ämnet matematik poängterar att eleverna 
skall:31 

utveckla sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, 
samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 
problemsituationen. (Kursplanen för matematikämnet, 2000)            

Under avsnittet som handlar om ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” kan man läsa att 
problemlösning alltid haft en central plats i matematikämnet. En hel del problem kan lösas i 
direkt anslutning till konkreta situationer utan att eleven behöver använda någon av 
matematikens uttrycksformer. En del andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang 
för att ges en matematisk tolkning samt lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. 
För att framgångsrikt utöva matematik krävs en balans mellan kreativa problemlösande 
aktiviteter och kunskaper om matematikens olika begrepp, metoder och uttrycksformer.32  
 
Wyndhamn m.fl. menar att läroplanerna speglar olika perspektiv på förhållandet mellan 
problemlösning och övrigt lärande i matematik. Enligt Lgr 69 undervisade man i matematik 
för problemlösning. Behärskade eleverna de nödvändiga matematiska verktygen i form av 
tekniker så var det tilläckligt för att eleven skulle kunna lösa problem. Problemlösning som 
huvudmoment infördes när Lgr 80 kom. Nu skulle man istället undervisa om problemlösning 
genom färdigformulerade uppgifter i läroboken. Det gällde att välja och tillämpa ett lämpligt 
räknesätt innan frågorna kunde besvaras. I den nuvarande kursplanen Lpo 94 ses 
problemlösning som ett medel för att nå matematiskt tänkande. Genom problemlösning lär 
man sig att utveckla matematiska tankar och idéer, inse värdet av det matematiska 
symbolspråket, upptäcka samband samt förstå och använda logiska resonemang. 
Prepositionerna för, om och genom går att relatera till olika pedagogiska skolor. Den 
problemlösande eleven kan ses som härmare i för-perspektivet, som informationsbehandlare i 
om-perspektivet och som tänkare i genom-perspektivet.33 
 

                                                 
29 Lpo 94, s. 7 
30 Lpo 94, s. 12 
31 Kursplan för matematikämnet, 2000 
32 Kursplan för matematikämnet, 2000 
33 Wyndhamn m.fl. 2000, s. 47 



 14

3.4 Att arbeta med problemlösning i matematikundervisningen 

Texten som följer handlar om hur man i undervisningen arbetar med matematisk 
problemlösning, vilka svårigheter som kan uppstå, hur problemlösning fungerar i grupp, vilka 
olika problemlösningsstrategier eleverna kan använda samt vilken betydelse språket har vid 
problemlösandet.  
 

3.4.1 Varför ska man arbeta med problemlösning? 

Följande citat hämtat ur Learning to Think Mathematically: Problem Solving, Metacognition, 

and Sense Making in Mathematics får inleda avsnittet som handlar om varför man ska arbeta 
med problemlösning i skolan.34 

I do believe that problems are the heart of mathematics, and I hope that as teachers, in 
the classroom, in seminars, and in the books and articles we write, we will emphasize 
them more and more, and that we will train our students to be better problem posers and 
problem solvers than we are. (Halmos 1980 i Schoenfeld, 1992, s. 339) 

Eftersom vi i livet möter problem av skiftande slag och kan vi genom att arbeta med 
problemlösning i skolan lära eleverna den problemlösande processen. Per Berggren & Maria 
Lindroth menar att matematikämnet ger eleverna möjlighet att lära en del om problemlösning, 
göra erfarenheter som kan vara användbara i vardagslivet. Det kan ta tid att lära sig att både 
lösa problem och lära sig den problemlösande processen, men om eleverna inser sambandet 
mellan vardagsmatematik och skolmatematiken ökar dessutom möjligheten till att eleverna 
upplever matematikämnet som meningsfullt.35 Att träna matematisk problemlösning ger både 
övning och beredskap att ta itu med andra problem som inte förekommer inom skolans 
värld.36 Uhlin finner att i arbetet med problemlösning är praktiska problem värdefulla redan i 
år 1, eleverna lär sig att förstå en problembeskrivning, först muntligt och sedan skriftligt. Efter 
förståelsen av innehållet möts eleven av frågan: hur överför jag detta till det matematiska 
språket, siffror och uppställningar?37 
 
I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Problemlösning skriver författarna följande: 
för att vi ska klara av vardagen i dagens informationssamhälle krävs specifika problemlösande 
färdigheter. I till exempel Japans utbildningsreform 1996 kallas dessa kompetenser ”livslust” 
(zest of living). Målet är att eleverna ska finna problem, själva lära, tänka, värdera och ta 
ställning och agera på egna initiativ och lösa problem. Dessa kompetenser skulle kunna vara 
övergripande mål i läroplanen.38 
 

� Kognitiva kompetenser som problemlösning, kritiskt tänkande, formulering av frågor, 
relevant informationssökning, göra väl avvägda beslut, använda information effektivt, 
genomföra observationer och undersökningar, hitta på och skapa nytt, presentera data 
muntligt och skriftligt. 

� Metakognitiva kompetenser som självreflektion och självvärdering. 

� Sociala kompetenser som att leda diskussioner, samarbeta, arbeta i grupp m.m. 

� Affektiva kompetenser som inre motivation, effektivitet, oberoende, flexibilitet eller att 
klara frustrerande situationer. (Kärrqvist & West, 2005, s. 15) 

                                                 
34 Halmos 1980 i Schoenfeld, 1992, s. 339 
35 Berggren & Lindroth, 1997, s. 37 
36 Ahlberg, 2000, s. 78; Taflin, 2003, s. 3-7 
37 Uhlin, 1991, s. 37-38 
38 Wai & Hirikawa, 2001 i Kärrqvist & West, 2005, s. 14-15 
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De metakognitiva kompetenserna som självreflektion och självvärdering är viktiga 
kompetenser för att kunna utveckla problemlösande färdigheter.39 Det är viktigt att eleven kan 
bedöma och se tillbaka på vad den har gjort. Det kan ses som elevens kunskap om och 
kontroll över sitt eget tänkande och lärande. Metakognitionen spelar även en stor roll i 
samband med problemlösningen. Om läraren bedömer eleven och ger sin uppfattning om 
elevens sätt att ta sig an ett matematiskt problem, underlättar detta elevens metakognitiva 
kapacitet. Med detta menar Kerstin Hagland m.fl. att eleven lättare utvecklar en medvetenhet 
om hur hon tänker vid lösandet av matematiska problem och får tilltro till sin egen 
matematiska förmåga.40 
 
De kompetenser som tas upp i Japans utbildningsreform kan jämföras med de förmågor och 
kompetenser som Ingrid Olsson menar att problemlösning kan utveckla.41  
 

� vid arbete i grupp utveckla social kompetens 

� i kommunikation utveckla sitt språk 

� utveckla barns kreativa logiska tänkande 

� få barn att kommunicera och reflektera genom att berätta om och argumentera för sina 
lösningar samt lyssna till och tolka andras 

� hjälpa barn att upptäcka matematiken i vardagen 

� möjliggöra för barn att upptäcka och förstå samband mellan räknesätten 

� utveckla barns taluppfattning genom att praktiskt använda aritmetiken 

� hjälpa barn att förstå andra ämnen (Olsson, 2000, s. 188-189) 

 
Inger Wistedt & Bengt Johansson urskiljer flera syften med att använda problemlösning i 
undervisningen, förutom att man vill nå matematisk förståelse. Problemlösning kan fungera 
som ett instrument för att berika elevernas allmänbildning, omvärldskunnande och samhälls-
orientering. I arbetet med problemlösning övas elevernas språkkunskaper.42 Olsson anser att 
en viktig uppgift som skolan har är att på olika sätt hjälpa eleverna att utveckla 
problemlösningsförmågan, samtidigt som problemlösning kan vara ett medel bland flera andra 
i skolan för att utveckla olika förmågor.43 
 
Om man ser på arbetet med problemlösning ur ett skolperspektiv, kan man i grundskolans 
kursplan för ämnet matematik bland annat läsa följande rader. Skolan skall i sin undervisning 
i matematik sträva efter att eleven:44  

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 

                                                 
39 Kärrqvist & West, 2005, s. 21 
40 Wai & Hirikawa, 2001 i Kärrqvist & West, 2005, s. 14-15, 21; Hagland, Hedrén, Taflin, 2005, s. 67 
41 Olsson, 2000, s. 188-189 
42 Wistedt & Johansson, 1991, s. 19 
43 Olsson, 2000, s. 188-189 
44 Kursplan för matematikämnet, 2000 
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problemsituationen.45 (Kursplanen för matematikämnet, 2000) 

 
Barn är problemlösare av naturen, det är därför viktigt att, i skolan, vidareutveckla barns 
naturliga problemlösningsförmåga. De små barnen möter redan i tidiga år problem som de 
löser med informella strategier, exempelvis när barnet inte hittar en ”legofyra” så tar han eller 
hon två stycken tvåor istället.46 Ahlberg anser att redan innan barnen kommer till skolan har 
de förmågan att räkna och en förståelse för matematiska begrepp. Dessa begrepp innefattar 
ofta förståelsen för form, storlek och mängd. De små barnen kan också ordna och gruppera 
olika sorters föremål samt se likheter och skillnader. Forskning har visat på att barn redan 
innan de kommer till skolan och deltagit i den formella undervisningen, har utvecklat 
förmågan att lösa matematiska problem. Därför bör inte matematikundervisningen endast 
riktas mot att eleverna ska använda uppräkning och benämna antal. Om eleverna får arbeta 
utifrån ett problemlösningsperspektiv med problemlösande aktiviteter i de tidigare åren, tas 
den förståelse för matematik som de redan tillägnat sig tillvara på och utvecklas.47  
 
En annan anledning till att man skall arbeta med problemlösning är att den ger variation i 
undervisningen, stimulerar barns tänkande och kan skapa arbetsglädje i klassrummet. 
Problemlösningen ger eleverna motivation och möjligheter att bygga upp och utöka sina 
kunskaper i matematik.48 När eleverna arbetar med olika problem kan de utveckla sin förmåga 
att tänka kreativt och självständig, som logiskt, systematiskt och strukturerat. Problem som 
t.ex. kan lösas på flera olika sätt stimulerar även till samtal och diskussion. Finns det flera 
lösningar på problemet kan eleverna använda olika förklaringssätt. Är matematik-
undervisningen alltför ensidig och endast handlar om att memorera och kopiera genom att lösa 
uppgifter i matematikboken, finns det en risk för att eleverna inte inser att matematik är ett 
redskap som är användbart både i skolan och i vardagslivet.49 Den utmaning problemlösning 
kan ge kan även öka elevers lust att arbeta med matematik och motivera dem till att lära mer. 
Eleverna kan genom problemlösning träna sitt symbolspråk och bygga upp sin 
begreppsförståelse inom flera matematiska områden.50  
 

3.4.2 Hur kan man arbeta med problemlösning? 

Ett problemorienterat arbetssätt kräver inte mycket producerat material, utan det handlar 
snarare om en förändring i planering och organisation.51 Det läraren behöver tänka på, när han 
eller hon introducerar problemlösning, är att börja med enklare enstegsproblem för att sedan 
successivt närma sig mer komplicerade problemsorter. Detta för att undervisningen och 
inlärningen kring problemlösning skall ses som ett långsiktigt mål under hela skoltiden. 
Antalet uppgifter bör begränsas, eleverna lär sig mer om problemlösning om de vid 
undervisningstillfället löser 3 - 4 uppgifter och analyserar dem, än om de löser 10 - 15 
uppgifter utan att reflektera över dem.52  
 

                                                 
45 Kursplan för ämnet matematik, 2000 
46 Olsson, 2000, s. 186 
47 Ahlberg, 1995, s. 11-14 
48 Ahlberg, 2000, s. 81-82 
49 Ahlberg, 2000, s. 81-82; Löwing & Kilborn, 2002, s. 11 
50 Hagland, Hedrén, Taflin, 2005, s. 7, 9, 13 
51 Malmer, 1990, s. 9 
52 Löwing & Kilborn, 2002, s. 247, 265 
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Om inte eleverna får någon i förväg given lösningsmetod utan om de istället får lösa 
problemet på deras eget sätt, kan eleverna först få fundera ut en egen lösning och därefter 
berätta om sina lösningar i mindre grupper för att slutligen välja en lösning som presenteras 
för resterande i klassen.53 Eleverna ska även få definiera egna problemställningar och använda 
sitt eget språk. Ibland behöver eleverna ställas inför färdiga uppgifter, men utan tillgång till en 
given lösningsmetod.54 För att bli en god problemlösare bör man behärska flera olika 
lösningsmetoder och det kan eleverna lära sig genom att diskutera och analysera olika 
alternativ för att komma fram till en lösning.55 Det är först när man pratar med eleverna om 
deras lösningar som eleverna medvetandegörs om deras tankar och strategier.56 
 
Läraren kan i sin undervisning lyfta fram olika matematiska problem från vardagen samt även 
organisera speciella undervisningssituationer med problemlösning.57 Flera författare, Gudrun 
Malmer, Uhlin och Olsson, anser att läraren bör använda sig av varierade problemuppgifter. 
Om det är möjligt kan läraren använda problem av olika slag, problem som övar upp 
förmågan att upptäcka något och som eleverna kan se ett samband mellan. Uppgifterna bör 
även vara utformade på så sätt att de övar eleven i att gå fram systematiskt och tänka logiskt. 
Problemen bör också vara av omväxlande karaktär både vad gäller det språkligt logiska 
innehållet samt de numeriska beräkningarna. Problemen bör även innehålla onödiga fakta, så 
eleverna lär sig att värdera och sovra informationen. Huvudsaken är att eleverna får möta 
olika problemlösningsuppgifter som ger dem möjlighet att utveckla olika strategier, flerstegs-
uppgifter, överflödiga sifferuppgifter och uppgifter som saknar nödvändig information, samt 
att eleverna redan i de tidigare åren får formulera egna problemuppgifter. När eleverna arbetar 
med problemlösning ges de utrymme att lära på flera olika sätt och de kan använda flera 
uttryckssätt såsom att läsa, skriva, rita och formulera egna problem. Då eleverna får formulera 
egna problem måste de förstå processen och kunna avgöra vilken information som är 
nödvändig. För att eleverna skall kunna göra egna uppgifter behöver de i undervisningen få 
möta varierande uppgifter som ger dem nya vinklingar, idéer och strategier.58 Det väsentliga 
är att försöka ge ökat utrymme åt ett arbetssätt där eleverna kan få tillfälle att undersöka, 
upptäcka och uppleva matematik och samtidigt känna att det kan vara lustbetonat.59 
 

                                                 
53 Ahlberg, 2000, s.83 
54 Johnsen Høines, 2002, s. 150-151 
55 Löwing & Kilborn, 2002, s. 264 
56 Berggren & Lindroth, 1997, s. 38 
57 Ahlberg, 2000, s. 79 
58 Malmer, 1990, s. 65; Uhlin, 1991, s. 34; Olsson, 2000, s. 187, 189-190 
59 Malmer, 1990, s. 99 
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Figuren nedan får sammanfatta hur läraren kan gå tillväga när eleverna ska arbeta med 
matematisk problemlösning. Tabellen visar hela arbetsgången, från början till slut, lärarens 
handlingar, syften och mål med problemlösningen.60 
 
 
 
Teaching Action    Purpose                  
 
   Before 
1. Read the problem – discuss words or   Illustrate the importance  
    phrases students may not understand   of reading carefully; focus 
         on special vocabulary 
 
2. Use whole-class discussion to focus on   Focus on important data,  
    importance of understanding the problem   clarification process 
 
3. (Optional) Whole-class discussion of possible   Elicit ideas for possible 
    strategies to solve a problem    ways to solve the problem 
 
   During 
4. Observe and question students to    Diagnose strengths and  
    determine where they are    weakness 
 
5. Provide hints as needed    Help students pass  
     blockages 
 
6. Provide problem extensions as needed   Challenge early finishers 
     to generalize 
 
7. Require students who obtain a solution   Require students to look  
    to “answer the question”    over their work and make  
     sure it makes sense 
 
                                                                               After   
8. Show and discuss solutions    Show and name different 
     strategies 
 
9. Relate to previously solved problems   Demonstrate general 
    or have students solve extensions   applicability of problem 
     solving strategies 
 
10. Discuss special features, e.g. pictures   Show how features may 
     influence approach  
 
Figur 1. Teaching Actions for Problem-Solving, (Lester i Schoenfelt, 1992, s. 358) 
 

3.4.2.1 Problemlösning i grupp 

Eftersom långtifrån alla elever finner något nöje i att lösa klurigheter, bör man som lärare 
ibland individualisera arbetet och välja ut uppgifter med omsorg. Läraren måste låta varje elev 
lösa uppgiften utifrån sina egna förutsättningar och kunskaper, men eleverna bör även få se 
lösningarna utifrån flera olika perspektiv.61 När det gäller grupparbete i grundskolan generellt 
har inte denna arbetsform någon framträdande plats, uppskattningsvis används 12 procent av 

                                                 
60 Schoenfelt, 1992, s. 358 
61 Löwing & Kilborn, 2002, s. 266, 269, Berggren & Lindroth, 1997, s. 37 
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tiden till grupparbete.62 Studier visar att elever som arbetat i grupp och lämnat in acceptabla 
grupprodukter, inte arbetar tillsammans utan var och en för sig. Oftast har en eller ett par 
elever i gruppen gjort hela gruppens arbete. Att grupparbete används så lite som pedagogisk 
metod kan bero på att lärarna sett dessa avigsidor. En annan förklaring kan vara att elever ofta 
delar in uppgiften i mindre delar för att sedan ansvara för var sin egen liten del. Slutprodukten 
blir en mix av allas olika delar utan att eleverna tillsammans arbetat fram produkten. Studier 
visar dock att den faktor som har störst betydelse för elevers omedelbara utbyte av en lektion, 
är lärarens val av arbetsform. Eleverna menar att de får störst utbyte när de arbetar 
tillsammans med andra kamrater, både kunskapsmässigt och socialt.63 Problemlösning i 
matematik fungerar allra bäst när eleverna arbetar i grupp, eftersom de får möjlighet att ”prata 
matematik” och inför de andra eleverna ge förklaringar till hur de tänkt. Att arbeta med 
problemlösning i grupp kan bidra till att eleverna ser att man kan tänka på olika sätt och 
genom detta lära av varandra. Det matematiska tänkandet utvecklas genom att eleverna får ta 
del av hur kamraterna har tänkt. De tränar också på att förklara hur de själva tänker samt att 
bedöma kamraternas lösningar.64 Grupparbeten kräver dock väl inarbetade arbetsrutiner för att 
de skall fungera. Läraren kan stödja elevernas gruppkommunikation genom att uppmuntra 
dem till att lyssna på varandra. Det finns vissa regler som måste respekteras i gruppen, 
exempelvis, att inte störa kamrater eller lärare i onödan, att vänta på sin tur, att röra sig 
stillsamt och med hänsyn till andra. Genom alla former av grupparbeten kan man ta vara på 
den kompetens som finns inom klassen. Elever kan på detta sätt hjälpa varandra med problem 
som de redan kan lösa.65 
 
Både Ahlberg och Hagland m.fl. poängterar att läraren har en stor och betydande roll vid 
utformandet av smågrupperna och gruppuppgifterna. En faktor är lärarens attityd och 
inställning till eleverna och deras samarbete. Eleverna måste känna att läraren är intresserad 
av deras tankar samt att han eller hon respekterar och bemöter elevernas synpunkter. När 
läraren delat in eleverna i grupper och gett dem ett problem att lösa, resulterar det inte alltid i 
att eleverna automatiskt samarbetar. Det är många faktorer som inverkar på hur problem-
lösningsprocessen utvecklas. Elevernas kunskaper, personlighet och kön kan påverka 
samarbetet i gruppen. Med fördel kan läraren dela in eleverna i grupper, istället för att låta 
eleverna själva välja kamrater. Fördelen med detta är att de ofta kommer i kontakt med och lär 
känna andra kamrater som de inte själva skulle ha valt. Vid indelning i grupper måste man ta 
hänsyn till uppgiftens utformning. Vid enklare uppgifter och tidsbegränsade uppgifter kan 
eleverna med fördel arbeta två och två. Gruppens storlek inverkar på vilken kvalité det blir på 
kommunikationen, vid fler än fyra medlemmar i gruppen får var och en färre tillfällen att göra 
inlägg. Vid fler än fem gruppmedlemmar ställs större krav på den sociala organisationen i 
gruppen. Vilka som ska ingå i en grupp måste man fundera över från gång till gång, ibland är 
det bra med blandade grupper pojkar och flickor, låg- och högpresterande elever. Likväl som 
det emellanåt kan vara bra att ha pojk- och flickgrupper samt grupper ordnade efter 
medlemmarnas matematiska kunnande. Forskning visar att flickor inte alltid är lika delaktiga i 
kommunikationen som pojkarna samt att en lågpresterande elev sällan intar en ledarroll i en 
heterogen grupp.66  
  

                                                 
62 Kärrqvist & West, 2005, s. 25 
63 Kärrqvist & West, 2005, s. 25-26 
64 Ahlberg, 2000, s. 81; Ahlberg, 1991, s. 88, Wyndhamn m.fl., 2000, s. 49  
65 Malmer, 1990, s. 98 
66 Ahlberg, 1991, s. 89, s. 93-94; Hagland, Hedrén, Taflin, 2005, s. 60 
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Ahlberg menar att gruppuppgifterna kan delas in i olika kategorier med avseende på den typ 
av samarbete som ska utvecklas i gruppen. Eleverna kan samarbeta om medlen, t ex hur 
eleverna använder samma material vid problemlösningen. Om gruppen ska väga ett föremål 
samarbetar de om medlen, föremålen och viktenheterna, men väger föremålen var och en för 
sig. De kan arbeta tillsammans om produkten, dvs. de sammanställer sina svar till ett 
gemensamt slutresultat. Var och en av eleverna väger föremålen var för sig, men jämför 
därefter resultatet och sammanställer resultatet till ett gemensamt slutresultat. Slutligen kan 
eleverna samarbeta vid processen, dvs. eleverna planerar arbetet och fattar beslut. De fördelar 
och utför arbetet gemensamt. De väger föremålen, diskuterar resultatet och sammanställer 
resultat.67 
 

3.4.3 Språkets betydelse vid problemlösning 

Malmer betraktar ämnena svenska och matematik som ett ”äkta par” och menar med detta att 
båda är språk som ska hjälpa oss att uppfatta vår omvärld, strukturera vårt tänkande och 
kommunicera med andra. Det finns en koppling mellan svenska och matematik och den är 
betydelsefull för utvecklandet av det logiska tänkandet. Språket och tänkandet har en viktig 
roll både för begreppsbildningen samt för ett effektivt användande av de matematiska 
processerna. Både muntligt och skriftligt språk har stor betydelse för bildandet av nya 
tankestrukturer. Elever kan ofta dra logiska slutsatser och finna lösningar på problem, men har 
inte alltid förmågan att med ord motivera vad de gjort eller beskriva resultatet. Språket är ett 
nödvändigt medel för att bygga upp och utveckla begrepp och föreställningar om matematiska 
förhållanden. Det har stor betydelse för inlärningen och läraren kan med fördel ägna mer tid åt 
detta i undervisningen. Att tala matematik, samtal mellan lärare och elev och mellan elev och 
elev, har ett väsentligt värde. Ordval och sätt att uttrycka sig kan avslöja en del om elevens 
tankestrukturer och om hon eller han uppfattat eller missförstått det aktuella problemet.68 Ett 
felaktigt svar från eleven behöver läraren kunna bemöta och värdera, eftersom i de flesta fall 
kan ett felaktigt svar användas i positiv riktning och snarare berika diskussionen. Genom ett 
positivt agerande i sådana sammanhang kanske man som lärare kan förhindra att elever 
upplever sig som dumma och ser sitt bidrag som värdelöst. Det kan vara sådana känslor som 
ligger bakom elevernas negativa attityder till matematikämnet och skolan i största 
allmänhet.69 Enligt Hagland m.fl. har en elev många gånger lättare för att reflektera och bygga 
upp sin kunskap om hon utsätt för en kognitiv konflikt, d.v.s. när elevens uppfattningar inte 
stämmer överens med andra elevers uppfattningar eller andra redovisade fakta och slutsatser. 
Om läraren använder sig av felaktiga lösningar på ett positivt sätt kan hon hjälpa eleverna att 
komma framåt i sitt lärande.70  
 
Vygotsky talade om språk av första ordningen, d.v.s. att språkuttryck utvecklas samtidigt med 
begreppsinnehållet. Det språk som inte står i direkt kontakt med begreppsinnehållet och som 
måste översättas kallas språk av andra ordningen. För att möjliggöra denna översättning krävs 
ett språk av första ordningen. Språket är viktigt både för begreppsbildning och för lösandet av 
problem. Därför bör uppmärksamhet och systematisk övning riktas mot matematikens 
kommunikativa del. Elever kan ofta lösa långt mer komplicerade uppgifter än de kan läsa och 
tyda. Det beror på att de möter många ord, vars betydelse de inte behärskar. Orden ingår inte i 
deras aktiva ordförråd. Därför måste man som lärare se till att utöka elevernas ordförråd för 
att möjliggöra en verbal kommunikation. Genom att barn arbetar med problemlösning kan 

                                                 
67 Ahlberg, 1991, s. 90-91 
68 Malmer, 1990, s. 21-23, 37-41 
69 Hagland, Hedrén och Taflin, 2005, s. 60-62  
70 Hagland, Hedrén och Taflin, 2005, s.18-19 
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man se på problemlösning som en meningsfull del av läs- och skrivinlärningen. Vid 
exempelvis kluriga uppgifter tränar eleverna läsförståelse och de barn som ännu inte lärt sig 
läsa övar sig i tolkning av texten då andra kamrater istället kanske läser. I den fasen då 
eleverna får formulera egna problemlösningsuppgifter får de träna sig både språkligt och i 
skrivträning.71  
 

3.4.4 Problemlösningens olika faser och strategier 

I litteraturen om problemlösning beskrivs ofta olika varianter av faser och strategier för att 
lösa problem. Definitionen av strategi är enligt ordböckerna synonymt med ”tillväga-
gångssätt”, medan definitionen av fas är synonymt med ”ett skede”. Nedan kommer jag att 
redogöra för de faser som jag anser att de i litteraturen beskrivna strategierna bottnar i, 
nämligen Pólyas förslag på problemlösningsarbetets olika faser. Han gav tidigt under 1950-
talet förslag på följande fyra faser vid lösandet av ett problem.  
 

Fas 1: I inledningsskedet är uppfattningen av problemet ganska ofullständigt. Man kan inte svara 
på en fråga som man inte har förstått. Den första fasen handlar då om att försöka förstå 
problemet och även känna en vilja att lösa det. Följande frågor kan användas för att 
strukturera upp en bild av problemet. Vad frågas det efter? Vad ska jag ta reda på? Vad vet 
jag? Finns det något givet? Behöver jag införa några beteckningar, rita en bild eller använda 
symboler? 

Fas 2: I stora drag har man en plan för vilka beräkningar som måste göras. Huvudprestationen i 
lösningen till ett problem ligger i att komma på en idé till en plan. Idéerna till en beräkning 
bygger ofta på erfarenhet eller tidigare förvärvade kunskaper. Att utarbeta en plan eller 
komma på en idé till en lösning är inte lätt. Följande frågor kan vara användbara när man ska 
göra upp en plan. Finns det något samband mellan de givna uppgifterna och det obekanta? Går 
det att formulera om problemet? Har du sett problemet förut?  

Fas 3: Att genomföra planen är lättare än att finna en plan, men kräver tålamod. Planen ger 
lösningen i stora drag. Om eleven utarbetar sin egen plan, med en viss hjälp, kommer hon ihåg 
sina tankegångar. Genomför den plan som utformats för lösningen, kontrollera varje steg. Är 
varje steg rätt utfört? Eleven bör dock kontrollera varje steg. Följande frågor finns till hjälp. 
Kan du se att steget är rätt? Kan du bevisa att steget är korrekt?    

Fas 4: Granska din lösning. Om eleven ser tillbaka på den fullbordade lösningen genom att 
ompröva och undersöka den väg som ledde fram till resultatet, befäster hon sina kunskaper. 
Hennes förmåga att lösa problem utvecklas. Går det att kontrollera om resultatet är korrekt? 
Kan du se resultatet direkt? Eleven kommer att tycka att det är intressant att se tillbaka på 
lösningen om denne är medveten om att hon har uträttat någonting. Låt eleven fundera över 
om denna kan använda metoden för något annat problem. Låt henne fundera över om hon kan 
lösa problemet på något annat sätt? 72  

 
I planeringen och genomförandet av uppgiften kan man arbeta utifrån olika strategier eller 
metoder. Dessa strategier bör, enligt Frank K Lester, ingå i undervisningen genom att läraren 
lär ut dem.73 Schoenfelds forskning visar däremot att man inte vinner någonting på att direkt 
lära ut strategier. De bör istället tas upp och klargöras i samband med problemlösnings-
processen. Schoenfeld menar att elever behöver ett antal kompetenser för att lösa problem. 
Dessa kompetenser är resurser (the knowledge base), heuristik (heuristics or problem-solving 
stategies), kontroll (monitoring and control) och föreställningar/tilltro (beliefs and affects). 
Resurser motsvarar här kunskaper inom ett matematiskt område, exempelvis begrepp och 

                                                 
71 Malmer, 1990, s. 100-101; Johnsen Høines, 2002, s. 74-79 
72 Pólya, 1970, s. 16-17, s.26 ff. 
73 Lester, 1996, s. 88-89 
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algoritmer som behövs för att lösa ett problem. Med heuristik menas att eleven känner till och 
kan använda sig av olika metoder och strategier för att ta sig an och lösa ett problem. Kontroll 
är att eleven vet vad han eller hon gör och har förmåga att fundera över sitt eget tänkande. 
Föreställningar och tilltro handlar om elevens egen uppfattning om vad matematik är och 
hans/hennes förväntningar på sig själv.74  
 
Rolf Eriksson ger exempel på följande strategier som han anser vara användbara och som han 
använder vid problemlösningsarbetet. Den sistnämnda strategin tas inte upp förrän i år 6: 
 

� Gissa och pröva 
� Rita en bild 
� Göra upp en lista eller tabell 
� Tänka baklänges 
� Söka mönster 
� Logiskt resonemang 
� (Ställa upp en ekvation) (Eriksson, 1991, s. 105) 

 
Den strategi som kan tyckas vara något omatematisk och vårdslös är gissa och pröva, men den 
kanske är den mest användbara. Att gissa och pröva sig fram handlar om att komma 
sanningen så nära som möjligt. Det är en strategi som varken är lätt eller enkel, då det krävs 
kunskap och erfarenhet för att bli en god gissare. Om eleven väljer att rita en bild så är det en 
annan användbar och ovärderlig hjälp för att lösa olika problem. Ibland behövs denna strategi 
användas i kombination med en annan strategi och räknefärdigheter. Om man använder sig av 
att lista data eller sätta in data i en tabell, är poängen med denna strategi att organisera och 
hålla ordning på tänkandet. Denna strategi kan lätt bli rörig och det kan vara svårt att göra en 
lista. En strategi som kräver logiskt tänkande, ordning och reda är att tänka baklänges, från 
slutet och framåt. Det kräver att eleven förstått texten och dess innehåll. Eleven kan även söka 
efter mönster, en strategi som inte fungerar i alla uppgifter.75  
 

3.4.5 Svårigheter med att arbeta utifrån ett problemlösningsperspektiv 

Lars Ove Dahlgren poängterar att för många kan ordet problemlösning föra tanken till något 
svårt och krångligt, något man inte kan klara av. Elever med läsproblem kan ha stora 
svårigheter att tolka innehållet. Det kan finnas ord som är främmande och eleven kan sakna 
erfarenhetsunderlag för det problem som beskrivs. Om vi vill utveckla goda problemlösare 
bör vi vara försiktiga med hur problemlösning används i skolan. Om problemlösning isoleras 
från verklighet och övrigt matematikinnehåll blir de endast ett självändamål. Risken finns att 
problemlösning blir en ny mängdlära med en mängd problem och stoff som inte eleven ser 
någon verklighet och mening i. Helhetsintrycket betyder mer än isolerat arbete och som lärare 
kan man fundera över följande frågor: 76 
 

� Hur kan övrigt matematikinnehåll vara till hjälp i vårt arbete med problemlösning? 

� Hur kan problemlösning vara till hjälp i vårt arbete med övrigt matematikinnehåll? 

 
  

                                                 
74 Lester, 1996, s. 88; Schoenfeld i Hagland, Hedrén, Taflin, 2005, s. 20-21; Schoenfeld, 1992, s. 348 
75 Eriksson, 1991, s. 105-108 
76 Dahlgren, 1991, s. 83-84 
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Eleverna bör inte få ett ensidigt intryck av problemlösning såsom: 
 

� Problemlösning är när vi håller på med ”kluringar” och ”veckans problem”. 

� Problemlösning är att arbeta med strategier i ”problemlösningen”. T.ex. att rita bild när en 
snigel kryper upp för en flaggstång. 

� Problemlösning är att arbeta med problemlösningsprocessens fyra faser;  

förstå-planera-genomföra-värdera.  

� Problemlösning är en sak, den övriga matematiken något annat.77 

 
Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik visar att de friare arbetssätten i 
matematik redan under de tidigare skolåren relativt snart övergår till ett mer formaliserat 
lärande. Läroboken ges en central roll i undervisningen. Färdighet går före förståelse. Det 
handlar om att räkna så många tal som möjligt, oftast på egen hand och med lärobokens facit 
tillhands. Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt. En modell som utgörs av en 
genomgång ibland, enskilt arbete och prov. En arbetsform som inte innehåller variation vare 
sig när det gäller innehåll eller arbetssätt. I ett arbetssätt som detta blir elevens lärande 
osynligt och det viktigaste för eleven blir att hinna så långt som möjligt, inte att förstå och 
utveckla begrepp. Rapporten visar även att det sällan förekommit gemensamma samtal som i 
sin tur utvecklar begreppsförståelse, matematiskt tänkande och olika strategival. Många elever 
uppskattar problemlösning och önskar mer av det. De intervjuade lärarna anser att den tidigare 
nämnda modellen ger eleven möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och att allt 
för stora grupper omöjliggör ett varierat arbetssätt, som har inslag av problemlösning, 
laborativt arbete och arbetet i olika gruppkonstellationer. Positiva miljöer för lärande 
kännetecknas av känsla och tanke, fantasi, upptäckarglädje, engagemang och aktivt 
deltagande av lärare och elever. Elever lär på många olika sätt, utmärkande för en effektiv 
lärandemiljö är en balans mellan olika arbetssätt, mellan elevens eget utforskande och 
kunskapssökande samt en god undervisning och handledning.78 Eva Taflin hävdar att en 
anledning, till att problemlösning inte används mycket i undervisningen, kan vara att läraren 
inte vet vad eleverna kan lära sig för matematik genom att lösa problem. Problemlösningen 
sker då istället som ett moment vid sidan av undervisningen och används som ett stimulerande 
inslag för att göra undervisningen roligare. Läraren kan även uppleva att det är svårt att 
planera undervisningen kring problemlösning. Det kan vara svårt att välja ett problem som 
leder fram till en lärandeprocess. Enligt Astrid Pettersson har ofta bedömning av elevers 
kunskaper i matematik varit kvantitativ. Lösningen har antingen varit rätt eller fel och 
resultatet har räknats i antalet rätt. Istället ska man sträva efter att göra det väsentliga 
bedömbart och inte det enkelt mätbara till det väsentligaste. Hon tar även upp vad läraren ska 
tänka på vid en analys och bedömning av elevlösningar.79 Det är viktigt att bedöma på vilket 
sätt: 
 

� Eleven förstår problemet och har en lösningsmetod 

� Eleven klarar de numeriska beräkningarna som krävs 

� Eleven analyserar, värderar och drar slutsatser av resultatet. (efter Pettersson, 2003) 

 

                                                 
77 Dahlgren, 1991, s. 83-84 
78 Skolverket, 2003, s. 18-20, 23-24 
79 Pettersson, 2003, s. 60-63; Taflin, 2003, s. 6 
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Lester (i Möllehed) pekar på en rad olika faktorer som inverkar på elevens 
problemlösningsförmåga. Han tar upp tre samverkande faktorer, affektiva, erfarenhetsmässiga 
samt kognitiva faktorer, figur 2 illustrerar dessa faktorer.80 Ebbe Möllehed understryker att 
om eleven ska förstå problemet behöver denna ha vissa kunskaper inom det matematiska och 
språkliga området. De problem som används i skolan är dock ofta formulerade så att de flesta 
elever har den uppsättning kunskaper som krävs. Förstår inte eleverna problemtexten och inte 
kan relatera den till verkligheten kan en lösning på problemet utebli. Några elever utför 
meningslösa beräkningar medan andra kan förenkla och omformulera problemen så att de blir 
hanterbara. Andra elever kan förstå sammanhanget men istället feltolka enstaka ord eller 
matematiska begrepp och får på så viss en felaktig lösning. En del elever uppfattar endast en 
del av problemet och det kan bero på att mängden med fakta kring uppgiften är för mycket för 
att eleven ska ta emot och sortera all information. Det finns även elever som löser en del av 
problemet vilket ändå kan ses som en god början till en lösning. Till sist finns det elever som 
kan ha missuppfattat en enstaka detalj, men på så viss då får en felaktig lösning. Eleven kan 
ha utfört beräkningen helt korrekt och även förstått tankegången för att nå en lösning. Detta 
kan dock åtgärdas genom att läraren påpekar elevens misstag och denne kan inse sitt misstag 
och åtgärda felet.81 

 
 
 
 
 
 
Figur 2. Faktorer som inverkar på problemlösningsförmågan efter Lester i Möllehed, 1998, s.126 
 

3.5 Sammanfattning av litteraturstudien 

Problemlösning är inget nytt och skälen till att vi ska använda problemlösning i skolans 
undervisning är många. Forskare och teoretiker som Dewey, Piaget, Vygotsky och Pólya har 
alla förespråkat problemlösning främst när det gäller det undersökande arbetssättet och 
språkets betydelse för förståelse. Grundskolans läroplaner speglar olika perspektiv på 
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förhållandet mellan problemlösning och matematik.82 När Lgr 80 kom fick problemlösning en 
mer central roll i skolans matematikundervisning.83  
 
Problem uppstår ständigt i vår vardag och i grundskolan arbetar eleverna med konstruerade 
problem i matematikundervisningen. För att eleverna ska klara av vardagen krävs att de 
utvecklar strategier för att lösa problem. Enligt Schoenfeld behöver eleverna utveckla olika 
kompetenser för att lösa vardagliga problem.84 Problemlösning kan även ses som ett medel för 
att utveckla elevens sociala kompetens, språk, logiska tänkande och förmåga att 
argumentera.85 Problemlösning ger variation i undervisningen och låter eleverna upptäcka att 
matematiken finns i vardagen.86 Arbetet med problemlösning ska ses som ett långsiktigt mål 
och eleverna bör få möta olika typer av problem. Problemlösningen ger eleverna gedignare 
kunskaper om de får arbeta med färre uppgifter och fler analyser.87 Läraren kan använda 
problemen på olika sätt i undervisningen, men det är av största vikt att eleverna får definiera 
egna problemställningar och lösa problem på sina egna sätt. Elevernas olika lösningsförslag 
kan läraren med fördel lyfta i mindre grupper och även i helklass. På så sätt får eleverna 
kunskap om användbara strategier och även ta del av andras tankegångar.88  
 
Att använda problemlösning i undervisningen är ett arbetssätt som inte kräver egenproducerat 
material men en del planering av läraren. Svårigheten med problemlösning kan vara att 
läraren inte vet vad eller vilken matematik eleverna kan lära. En del lärare menar att det är 
svårt att välja problem som leder till en lärandeprocess.89 Lester anser att elevernas problem-
lösningsförmåga beror på många faktorer, affektiva, kognitiva och erfarenhetsmässiga.90 För 
elever med läsproblem kan uppgifterna ställa till svårigheter. Problemlösningsarbetet kan med 
fördel utföras i mindre grupper, då studier visar att elever upplever att de får störst utbyte när 
de arbetar i grupp. För eleverna möjliggör grupparbetet ett tillfälle till att ta del av olika sätt 
att lösa problem, eleverna kan hjälpa varandra och eleverna kan i den mindre gruppen samtala 
och prata matematik. Men problemlösning i grupp fungerar bäst om det finns väl inarbetade 
grupprutiner.91 Språket är viktigt både för begreppsbildning och för lösandet av problem. 
Därför bör uppmärksamhet och systematisk övning riktas mot matematikens kommunikativa 
del. Elever kan ofta lösa långt mer komplicerade uppgifter än de kan läsa och tyda. Det beror 
på att de möter många ord, vars betydelse de inte behärskar. Orden ingår inte i deras aktiva 
ordförråd. Därför måste man som lärare se till att utöka elevernas ordförråd för att möjliggöra 
en verbal kommunikation. Genom att eleverna får arbeta med problemlösning kan man se på 
problemlösning som en meningsfull del av läs- och skrivinlärningen. Detta för att eleverna 
tränas i läsförståelse, deltar i samtal och får kunskaper kring nya ord.92 

                                                 
82 Wyndhamn m.fl. 2000, s. 47 
83 Lgr 80 
84 Schoenfeld i Hagland, Hedrén, Taflin, 2005, s. 20-21; Schoenfeld, 1992, s. 348 
85 Olsson, 2000, s.188-189 
86 Ahlberg, 2000, s. 81-82; Löwing & Kilborn, 2002, s. 11 
87 Löwing & Kilborn, 2002, s. 247, 265 
88 Ahlberg, 2000, s.83; Johnsen Høines, 2002, s. 150-151 
89 Taflin, 2003, s. 6 
90 Lester, 1982 i Möllehed, 1998 s. 126 
91 Kärrqvist & West, 2005, s. 25-26 
91 Ahlberg, 2000, s. 81, Ahlberg, 1991, s. 88; Wyndhamn m.fl., 2000, s. 49 
92 Malmer, 1990, s. 100-101; Johnsen Høines, 2002, s. 74-79, 189-190 
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4 Fallstudien: Matematisk problemlösning i skolår 3 

Resultatet presenteras i tre olika delar. Inledningsvis beskrivs valet av informantgrupp och de 
etiska aspekter som man måste ta hänsyn till vid genomförandet av en fallstudie, samt en kort 
diskussion kring validiteten. I resultatets andra del presenteras den fallstudie som genomförts 
för att besvara uppsatsens frågeställningar. Vidare redovisas resultatet av de informella 
samtalen och den formella intervjun, sedan beskrivs de problemlösningsuppgifter som 
utfördes under studien, fyra av dem är genomförda i helklass d.v.s. när de flesta av eleverna är 
närvarande och de två andra uppgifterna är genomförda i mindre grupper. Till varje problem-
lösningsuppgift finns en presentation av uppgiften och hur urvalet gått till. Dessutom återges 
reflektioner och tolkningar kring elevernas handlande när det gäller strategier, resonemang 
och resultat. Den tredje och avslutande delen är en sammanfattning av resultatet av fallstudien 
kopplade till frågeställningarna ur ett lärar- och ett elevperspektiv.   
 

4.1 Urval 

Det första som gjordes innan fallstudien påbörjades, var ett urval av skola och klass. Då jag 
tidigare kommit i kontakt med denna lärare som arbetade med problemlösning, var valet inte 
slumpmässigt. Studien genomfördes på en skola i en mindre stad i Mellansverige. Skolan är 
en F-6 skola och har närmare 300 elever. Skola ligger i ett socialt belastat område med hög 
invandrartäthet. Det är dock stor spännvidd mellan eleverna, socialt sett, då många elever 
kommer från närliggande områden som socialt har det mycket bättre.  
 
Denna studie baserar sig på observationer gjorda i år 3. Studien är koncentrerad till endast en 
klass. Det finns sexton elever i klassen, 11 pojkar och 5 flickor.  Alla elever i klassen har på 
något sätt deltagit i studien. När eleverna inte löser problem, i det klassrum där fallstudien 
genomförts, arbetar de individuellt i sina matematikböcker. Det sker ofta i form av tyst 
räkning, där var och en utifrån sin förmåga räknar på i egen takt. Efter varje avslutat kapitel 
får eleverna göra en diagnos innan de går vidare i sina böcker. Eleverna är på olika ställen i 
böckerna och alla elever räknar inte i samma böcker, då de kommit olika långt. Läraren 
avbryter ibland denna individualisering med att gemensamt i klassen bland annat arbeta med 
problemlösning av varierande karaktär, uppskattningsvis 25 procent av undervisningstiden.     
 

4.2 Etiska aspekter 

När man genomför observationer, undersökningar och intervjuer finns det några 
forskningsetiska principer som man måste ta hänsyn till för att skydda individen. De fyra 
allmänna forskningskraven är följande:93 

� Informationskravet. Forskaren ska informera deltagare om deras uppgift i projektet. 
Deltagaren skall upplysas om att det är frivilligt och att han eller hon har rätt att avbryta 
sin medverkan.  

� Samtyckeskravet. Deltagaren i undersökning har rätt att bestämma över sin medverkan. 
Samtycke bör inhämtas från vårdnadshavare om deltagaren är under 15 år. 

� Konfidentialitetskravet. Deltagarna i undersökningen skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. 

� Nyttjandekravet. Insamlade uppgifter får endast användas för forskningsändamål. 94 

                                                 
93 Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2002, s.440 
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Innan påbörjandet av fallstudien lämnades ett informantbrev ut till elevernas föräldrar, 
eftersom eleverna var under 15 år (bilaga 1). I brevet framgick vad studien gick ut på och vad 
eleverna skulle delta i. Det poängterades även att deltagandet var frivilligt och att eleven hade 
rätt att avbryta sin medverkan. Jag skrev i informantbrevet att några slumpvis valda elever 
skulle intervjuas och spelas in på band. I studien genomfördes dock inga intervjuer med 
eleverna, då jag ansåg att det inte behövdes. Vid första mötet med läraren gick jag igenom de 
fyra forskningskraven. I samband med den formella intervjun tog jag upp de forskningsetiska 
principerna igen.    
 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Birgitta Kullberg behandlar i sin text termerna validitet och reliabilitet. Validitet eller giltighet 
är i vetenskapliga termer ett mått som anger om forskaren verkligen undersöker det som 
avsikten är. Reliabilitet eller tillförlitligheten är i vetenskapliga termer ett mått på noggrannhet 
och säkerhet i den använda metoden, vilket i sin tur innebär att resultatet inte är slumpmässigt. 
Ett sätt att förstärka en studies validitet och reliabilitet är att låta informanterna i studien ta del 
av tolkningar och resultat och reagera på dessa. Noggrannheten i genomförandet av obser-
vationer har betydelse för resultatet. Genom kontinuiteten vid flertalet liknande situationer får 
forskaren ett naturligt flöde av händelser och situationer. Blir resultatet detsamma för de olika 
händelserna kan forskaren lita på att resultaten har hög tillförlitlighet.95 
 
I studien har jag låtit klassläraren ta del av mina tolkningar och resultat, både när det gäller 
klassrums- och grupprumsobservationerna. Detta har gjort att jag fått kontinuerlig respons och 
kommentarer av läraren på det jag observerat och tolkat.  
 

4.4 Empirisk undersökning 

Då fokus i denna studie är både ur ett lärarperspektiv och ur ett elevperspektiv, har jag deltagit 
i den dagliga undervisningen och observerat både lärare och elever när de på olika sätt arbetar 
med problemlösning. För att få en bättre inblick i undervisningen följde jag denna klass under 
cirka en månad, september/oktober 2005. Jag har även intervjuat läraren som använder sig av 
detta arbetssätt. Eftersom jag fanns i klassen under en längre tid har jag haft möjlighet att 
diskutera med läraren vad jag sett och upplevt. Resultatet av studien grundar sig både på en 
bandinspelad intervju, samtal och observationer.  
 

4.4.1 Fallstudien som metod 

Enligt Sharan Merriam ger fallstudier viktiga och användbara insikter beträffande den 
pedagogiska praktiken. Forskare kan använda fallstudiemetoden för att skaffa sig djupgående 
insikter om en viss situation och hur de inblandade tolkar denna situation, i mitt fall vid 
arbetet med problemlösning. Fokus ligger mer på processen än resultatet. En fallstudie är även 
en väl avpassad metod för att förstå och tolka observationer av pedagogiska skeenden och 
företeelser.96  
 

                                                                                                                                                         
94 Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2002, s.440 
95 Kullberg, 2004, s. 73-76 
96 Merriam, 1994  



 28

Då en fallstudie kännetecknas av att det är en undersökning av en specifik företeelse och att 
man genom denna kan få förståelse för det som studeras, ansåg jag att den passade väl in för 
undersökningen. Alla metoder, från test till intervju, kan användas för att samla in information 
vilket passade bra. I en fallstudie är forskaren det främsta instrumentet både för att samla in 
och analysera informationen. Denna fallstudie är gjord i klassrumsmiljö för att observera hur 
lärare och elever beter sig i sin naturliga omgivning. Jag samlade in så mycket information 
som möjligt kring uppsatsens frågeställningar i avsikt att formulera en tolkning av den 
företeelse som studerats. 
 

4.4.2 Deltagande observation 

En etnografisk studie eller en fältstudie bygger på att forskaren under en längre tid uppehåller 
sig i den miljön, i olika situationer och sammanhang, på det fält där något ska studeras.97 Att 
jag fanns i klassen under en längre period gjorde det möjligt för mig att både observera och 
delta i undervisningen vid flera olika tillfällen. Det går inte att observera och registrera allt 
som sker i ett klassrum. Det är därför viktigt att bestämma sig innan man tillträder fältet vad 
man för dagen skall observera. Vid första tillfället började jag med att lyssna och titta och 
släppte kravet på att anteckna. Med utgångspunkt i vad jag såg vid första tillfället var det 
lättare att bestämma sig för vad jag skulle observera vid de kommande tillfällena.  
 
Med utgångspunkt i att lyssna, deltaga, observera och fråga, skriver forskaren fält-
anteckningar.98 När klassen arbetade med problemlösning förde jag fältanteckningar och efter 
lektionernas slut diskuterade jag vad jag sett med klassläraren. Dessa diskussioner berörde 
både elevernas sätt att lösa problemen samt lärarens sätt att undervisa. Det viktigaste sättet att 
erhålla etnografisk information är genom att lyssna och se. Det kräver också att etnografen har 
en nyfiken attityd för att kunna uppfatta alla detaljer som man ofta automatiskt filtrerar bort i 
vardagslivet. Forskning i klassrummet kräver engagemang, aktivt lyssnande, intensiv 
observation och ett ständigt analyserande.99 
 
Eftersom observationer i etnografiska studier erbjuder en mångfald av situationer att 
observera och notera försökte jag reda ut vad jag skulle observera. Följande punkter, som tar 
upp vad etnografen bör innefatta i sina observationer, fungerade som vägledning för mig: 
 

� Rum: den fysiska platsen eller platserna; 

� Aktör: de inbegripna personerna; 

� Aktivitet: en uppsättning relaterade handlingar personerna utför; 

� Objekt: de fysiska ting som föreligger; 

� Handling: enstaka handlingar som personerna utför; 

� Händelse: en uppsättning relaterade aktiviteter som personerna utför; 

� Tid: de följder som inträffar över tiden; 

� Mål: de som personerna försöker uppnå; 

� Känsla: de känslor som upplevs och uttrycks.100 

 

                                                 
97 Kullberg, 2004, s. 13  
98 Kullberg, 2004, s. 14 
99 Kullberg, 2004, s. 95, 97 
100 Kullberg, 2004, s.104 
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Jag funderade i förväg, med hjälp av ovan nämnda punkter, över vad jag för dagen skulle 
observera i grupprummet respektive klassrummet. Det var stor skillnad mellan att observera 
aktörerna i grupprummet och i klassrummet. I grupprumsmiljön var det lättare att observera 
eleverna, deras grad av aktivitet och deras handlingar, då de inte var fler än fyra elever i 
gruppen. Det gjorde det även möjligt att observera de känslor som aktörerna uttryckte under 
arbetsgången. I klassrummet var det som mest sexton elever närvarande, då var det inte 
möjligt att observera alla. Då fick jag istället bestämma vad eller vilka jag skulle fokusera på.   
 

4.4.3 Intervjun som metod 

I studien har jag använt mig av två olika sorters intervjuer: den informella intervjun, samtalet, 
och den formella intervjun, djupintervjun. Detta för att jag ansåg att de båda kombinerade 
intervjuformerna skulle ge mig ett större och bredare resultat, vilket de även gjorde. Samtalen 
har förekommit kontinuerligt under den tid jag befann mig i skolmiljön. Djupintervjun är en 
fördjupning av alla dessa samtal. I intervjuerna, både de informella och formella, har det 
förekommit flest öppna frågor trots att dessa kan ge problem vid bearbetning och analys av 
svaren. De öppna frågorna har fördelar som jag anser väger tyngre än slutna frågor, enligt 
Alan Bryman kan informanten svara med egna ord, frågorna lämnar utrymme för ovanliga 
eller oförutsedda svar och reaktioner samt att öppna frågor passar bra för en utforskning av 
nya områden som forskaren inte är insatt i.101  
 

4.4.4 Den informella intervjun – samtalet 

De samtal som spontant växer fram under datainsamlingsprocessen är den vanligaste 
intervjuformen i etnografiska studier, vilket överrensstämmer med denna studie. Under 
samtalen fick jag svar på många av mina intervjufrågor (bilaga 2). Intervjuguiden användes 
som mall för vad jag ville prata om och veta mer om. När de informella intervjuerna skedde 
formulerades inte frågorna ordagrant efter intervjuguiden. En del frågor formades också ur 
uppstådda situationer och händelser. Vid några tillfällen under dessa samtal blev vi avbrutna 
av elever, föräldrar eller annan personal på skolan. Enligt Kullberg så är det i etnografiska 
studier tillåtet att återuppta samtalet vid ett annat tillfälle, vilket vi vid några tillfällen blev 
tvungna att göra.102  
 

4.4.5 Den formella intervjun – djupintervjun 

Den formella intervjun tillmäts stor betydelse i den etnografiska forskning, även om den 
informella intervjun idag blivit ett betydelsefullt etnografiskt redskap. De frågor som ställs 
utgörs av öppna frågor och kan vara en fortsättning på ett samtal som uppstått under en 
observation103 (bilaga 3). Denna intervju skedde efter att alla informella samtal och obser-
vationer var genomförda. Litteraturstudien var i stort nedskriven och klar före 
intervjutillfället. Poängen med detta var att jag själv skulle ha så mycket bakgrund och 
förkunskaper som möjligt, då syftet med djupintervjun även var att vidareutveckla den 
information som tidigare kommit fram. Djupintervjun tog cirka 40 minuter och spelades in på 
band, för att sedan transkriberas i textform. Intervjun skedde efter skoltid, d.v.s. när eleverna 
hade gått hem, för att undvika avbrott. Av etiska skäl är alla förekommande namn i denna 
uppsats fingerade. I resultatet har jag valt att kalla informanten för Annika. När det gäller 
elevernas namn har jag valt att bara låta dem benämnas elever.  
                                                 
101 Bryman, 2002, s. 158 
102 Kullberg, 2004 s. 115, 118 
103 Kullberg, 2004, s. 121 
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Den formella intervjun leds av en person, i detta fall mig, och syftet var att erhålla ytterligare 
information från informanten. Kullberg tar upp att huvudsyftet med den etnografiska formella 
intervjun är att intervjuaren ska lära sig se omvärlden genom uppfattningar och tankar hos den 
som intervjuas. Forskaren måste alltid fråga om den intervjuade kan tänka sig att intervjuas 
under inspelning på en bandspelare. Det är också viktigt att understryka att det inte är fråga 
om någon kunskapskontroll utan att det är den intervjuade personens intresse för 
undersöknings fenomen som står i fokus, i detta fall lärarens genuina intresse för 
problemlösning. Inledningsvis bör intervjuaren tala om att det som denne uttrycker är en sak 
mellan intervjuaren och den intervjuade. Den intervjuade bör veta om att det som sägs eller att 
dennes namn inte kommer i händerna på någon annan.104  Dessa punkter samt vad jag skulle 
använda intervjun till tog jag upp med informanten innan vi bestämde datum för intervju. 
Innan intervjun påbörjades informerade jag om de forskningsetiska principerna och vad de var 
till för, samt att undersökningen inte på något sätt var till för att mäta lärarens kunskaper.   
 

4.5 Översikt över datainsamling 

I en fallstudie undersöks en specifik företeelse. Vid vistelsen ute på fältet försökte jag, som 
forskare, att se världen ur informanternas perspektiv. Informanterna gav mig information och 
kunskap om hur de tänkte och handlade kring det som studerades. Insamlandet av data skedde 
genom deltagande observation, och genom intervjun, både djupintervju och kontinuerliga 
samtalen. Därtill har det förekommit ett fortlöpande analysarbete, både enskilt och i samspråk 
med klassläraren. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning, figur 3, av de datainsam-
lingsmetoder som ingår i uppsatsen. Av figuren på nästa sida framgår inte i vilken tidsordning 
de olika insamlingsmetoderna utförts. När det gäller klassrumsobservationer, grupprums-
observationer och formell intervju med tillhörande bandinspelning visar siffrorna i respektive 
ruta hur många av vardera som gjorts.  

                                                 
104 Kullberg, 2004, s. 120 – 121, 123 -124 
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Figur 3. Organisationsschema över datainsamlingsmetoder.  
 

4.6 Problemlösning i klassen 

I detta avsnitt ges först en bakgrund och beskrivning av varför och hur läraren arbetar med 
problemlösning i sin klass. Djupintervjun och de informella samtalen med Annika redovisas 
under två olika rubriker, dels ur ett lärarperspektiv och dels ur ett elevperspektiv. I 
redovisningen av samtalen och intervjun har jag utgått från uppsatsens frågeställningar, d.v.s. 
 

Hur och varför ska man som lärare arbeta med problemlösning i matematikundervisningen? 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med ett sådant arbetssätt? 

Hur bearbetar eleverna problemen och vilka strategier använder de sig av? 

Vilka svårigheter kan uppstå då eleverna arbetar med en problemlösningsuppgift? 

 
De citat som finns i texten, kommer från den formella intervjun som gjordes med läraren, som 
i texten kallas för Annika. Hennes formuleringar är enligt Svenska skrivregler redigerade från 
talspråk till skriftspråk.105 Vidare presenteras de olika problemlösningssituationer, både i 
helklass och i smågrupper, som studien baserar sig på. Till varje uppgift finns en analys av det 
som kommit fram vid observationerna. De problemlösningssituationer som finns med i 
studien är alla de problemlösningsuppgifter som Annika hade under den månad jag var i 
klassen.   
 

                                                 
105 Svenska språknämnden, 2000, s. 35 

Datainsamlingsmetoder 
 
 

Observation 
Intervju 

Litteratur 

Informella 
intervjuer 

Formell 
intervju (1)  

Vetenskapliga 
och 
ämnestexter 

Läromedel 
Klassrums- 
observationer 
(4) 

Grupprums- 
observationer (8) 
  

Fält- 
anteckningar 

Fält- 
anteckningar 

Fält- 
anteckningar 

Bandinspelning (1) 



 32

4.6.1 Problemlösning ur ett lärarperspektiv 

Annika, klassläraren, som medverkat i denna fallstudie har följt klassen sedan år 1, några av 
eleverna har hon haft sedan förskoleklass. Hon vill att eleverna redan från förskoleklass skall 
börja träna sitt logiska tänkande. Detta sker till en början genom att arbeta med räknesagor 
och genom dessa tror hon att eleverna kan utveckla sitt logiska tänkande. Från år 1 arbetar 
eleverna med problem som de löser både med hjälp av föräldrarna i hemmet och i skolan. 
Eleverna får först och främst hjälp med läsningen och de skriver ingen uträkning utan bara ett 
svar, ibland ritar eleverna svaret istället. Problemlösningsuppgifterna är till en början av 
enklare karaktär och det handlar mycket om att gissa för att komma fram till en lösning. 
Annika ger följande exempel: 

Vad tror ni det här blir? Kan det bli så här? Kan det stämma? Bara så enkla saker som 
att man har en siffra och man jobbar med nian till exempel och man har två askar och 
om jag lägger fyra kulor i den här. Hur många har jag i den andra…? 

Nu när eleverna går i tredje klass använder sig Annika av problemlösning på olika sätt. Hon 
uppskattar att hon använder cirka 25 procent av undervisningen i matematik till problem-
lösning. Eleverna har alltid en problemlösningsuppgift i veckoläxan i matematik. Den 
uppgiften får inte eleverna någon återkoppling på, om det inte är så att väldigt många av dem 
missförstått eller har haft svårigheter med den. Varje vecka försöker Annika att använda en 
problemlösningsuppgift som introduktion till någon av lektionerna. Uppgiften presenteras på 
overhead och Annika läser uppgiften högt, två gånger för att även de lässvaga ska få en chans 
att hänga med. Därefter får eleverna en stund på sig att på egen hand försöka att lösa 
uppgiften. Annika går runt och tittar hur eleverna löser den. När alla fått den tid de behöver 
går de tillsammans igenom uppgiften på tavlan. Hon poängterar vikten av att alla elever ska 
göra ett försök till att lösa uppgiften så långt de kan. Med det menar hon att hon i den här 
situationen inte fokuserar så mycket på ett korrekt svar, utan istället på de olika tankegångarna 
eleverna har och hon säger: 

… och lägger då inte så stor vikt vid själva svaret, utan viktigast är tankegången runt i 
kring och berömmer dom som är på rätt väg och tänkt åt rätt håll, så att säga. Vi kan 
diskutera runt omkring problemet. Varför tänkte du så? Kan man tänka på något annat 
sätt? Och sen löser vi problemen på tavlan. På så sätt ser de hur man kan teckna ett 
problem och vi kan prata om på vilka olika sätt man kan teckna ett problem. 

Annika arbetar ibland med problemlösning i mindre grupper. Ofta använder hon hela 
mattelektionen, då eleverna uteslutande arbetar med problem av olika slag. Eleverna får i 
smågrupper om 2-4 elever bearbeta olika problem, ibland har de problem som tar hela 
lektionen. Problemen hittar hon i läroböcker, pysselböcker och färdiga mattekort från olika 
läromedel.   
 
Annika väljer att lägga cirka 25 procent av matematikundervisningen på problemlösning, 
därför att hon anser att eleverna ska träna sin logiska förmåga. Hon menar att matematik har 
blivit mest att flytta siffror, så kallad mekanisk räkning, och hon vill att eleverna ska se att 
matematik inte bara är något som står i boken och som representeras av siffror. Annika ser 
matematiken som så mycket mer, då matten finns med överallt i vår vardag. Genom att 
eleverna får arbeta med praktiska problem kan de också identifiera sig med dem och ”kan se 

dem”. Hon anser också att eleverna genom problemlösning får lära sig att prata matematik, 
varför och hur det är på ett visst sätt, de får försöka att förklara sig och sina lösningar. Annika 
tror att om elever kan förklara och motivera sina svar har de ofta förstått uppgiften. Elevers 
förklaringar kan även hjälpa andra elever att förstå hur man löser en uppgift. Får eleverna höra 
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hur andra har löst en uppgift, kan de förhoppningsvis ta till sig den metod de tyckte var bra. 
Problemlösning för Annika är också att hålla ihop eleverna: 

… de är på olika ställen eftersom de är så väldigt olika i sin utveckling. Det är ett sätt att 
hålla ihop dem också att man kan diskutera ett problem även om man är på olika ställen 
i matteboken så att säga. 

Skälet till att hon arbetar mycket med problemlösning är att hon har ett stort intresse för att 
lösa problem och tycker det är både roligt, variationsrikt och spännande. Annika framhåller 
också att: 

Det är ett bra sätt att jobba, väldigt roligt, för det blir ofta väldigt bra diskussioner runt 
omkring problemen, inte kanske bara det matematiska utan även andra saker runt 
omkring det matematiska problemet som också är intressant att höra deras diskussioner. 
De kommer på andra saker som påminner om det nya problemet och själva hittar dom 
gärna på bra räknesagor till problemen, som de inte gjorde i början. 

Fördelarna med problemlösning som arbetssätt, går hand i hand med motiven till varför man 
ska arbeta med problem. När det gäller fördelarna ser Annika, som tidigare nämnts, att 
eleverna genom problemlösning utvecklar sitt logiska tänkande. Arbetet med problemlösning 
bör ses som ett långsiktigt mål eller arbetssätt och man bör låta eleverna få fortsätta med det 
under hela skoltiden. Hon tror också att eleverna utvecklar och tränar sin kommunikativa 
förmåga när de i grupp arbetar med problem av olika slag. De lär sig att prata matematik och 
får en större förståelse för vad matematik är, matematik är inte bara siffror. Använder man sig 
av praktiska problem i undervisning, möjliggör detta att eleverna kan identifiera sig med 
problemet och se problemen framför sig. En annan fördel med problemlösning menar Annika, 
är att man gemensamt i klassen kan lyfta olika problem och lösningsmetoder till diskussion. I 
diskussionen kan eleverna redovisa sina lösningar och på så sätt ge sina kamrater olika 
metoder för att lösa problem. Problemlösning ger även en chans för de elever som inte är 
duktiga på ”mekanisk matte” att få synas lite. Många elever är tävlingsinriktade och det 
viktigaste för eleverna kan ibland vara hur långt de har hunnit i matteboken: 

För det visar sig att många barn är jätteduktiga på logiskt tänkande men som kanske inte 
är så duktiga på vanlig mekanisk matte eller i andra ämnen utan här får dom synas… 
Plus att du har dom som är väldigt duktiga på mekanisk matte men inte alls har något 
logiskt tänkande. Det är väldigt viktigt att man ser att det är inte bara matteboken som 
räknas utan det andra är minst lika viktigt, helst viktigare.   

Annika ser egentligen inga nackdelar med att använda problemlösning eftersom hon själv 
anser att det är mycket intressant. Hon medger att problemlösning som arbetsform kräver lite 
mer av henne. Det tar tid att arbeta med problemlösning och kräver mer planering, det är inte 
lika smidigt som att ta fram matteboken och fortsätta räkna där eleven befinner sig. Vid 
användningen av problemlösning kan Annika även känna att det ibland kan vara svårt att veta 
om alla elever förstått. Arbetssättet och processen är svår att kontrollera, det kan ibland vara 
svårt att få alla elever att förstå uppgiften.  
 

4.6.2 Problemlösning ur ett elevperspektiv  

Hur eleverna löser ett problem kan se olika ut. En del löser problem med addition, andra med 
subtraktion och några löser dem med ett öppet tal, d.v.s. att det fattas ett tal. Enligt Annika 
tycker eleverna att de löst och förklarat problemet på olika sätt, men den vuxne kan se att det 
är ungefär samma förklaring. Eleverna tycker att de har olika lösningar eftersom de använt 
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olika ord för att förklara sin lösning med. Det som är viktigt i det här fallet är inte elevens svar 
utan, processen d.v.s. hur de kommer fram till svaret: 

Vägen fram till svaret och den kan ju vara väldigt krokig på en del ställen, men man 
kommer fram så småningom till det och kan dom bara förklara hur dom tänkt så är det 
ju det som är det viktigaste. 

Från början kom eleverna ofta fram till ett svar genom att gissa vad det blev. En strategi som 
de fortfarande använder, är att rita för att komma fram till svaret. Det tycker Annika är bra 
eftersom hon anser att det är ett jättebra sätt att lösa många problem. Många elever hittar och 
kan se svaret utifrån den ritade bilden. Annika anser att det är själva tankegången som är 
viktigast, inte svaret. Hon tycker att det är bra om eleven kan förklara vad de gjort och hur de 
tänkt.  
 
För en del elever låser det sig bara de hör ordet problemlösning, eller om de ser en läsuppgift. 
Då brukar Annika börja med att försöka bena upp problemet och hjälper eleverna att 
formulera frågor: 

Vad är det du ska ta reda på? Vad frågar dom efter? Och vad vet du? 

Hon uppmanar dem att försöka att skriva och rita vad de vet. Ofta kan eleverna komma en bit 
vägen och då är det viktigt att berömma dem för vad de kommit fram till. Att bekräfta och 
berömma vad eleven kommit fram till, är något som Annika lägger stor vikt vid. Hon låter 
dem känna att de är på rätt väg och det viktigast inte är att komma ända fram.   
 
Svårigheter som ibland uppstår är att några elever har problem med läsningen, andra hakar 
upp sig på enstaka ord och några enstaka vill helt enkelt inte. För att inte läsningen ska utgöra 
något hinder för eleverna, läser de alltid uppgiften gemensamt om problemlösningen fungerar 
som en introduktion till en lektion. Arbetar eleverna i smågrupper så ser alltid Annika till att 
det finns en duktig läsare tillsammans med en elev med lässvårigheter. De brukar medvetet 
stötta varandra då eleverna vet med sig vilka som inte läser bra. Vid problemlösning i 
smågrupper menar hon att man kan anpassa uppgiften efter gruppkonstellationen. Men 
Annika betonar att det är viktigt att inte eleverna märker av de olika svårighetsgraderna: 

… det är jätteviktigt att man kanske till och med gör så att man gruppvis jobbar med 
olika svårighetsgrader, där inte barnen själva märker av var nivåerna ligger. För 
problemlösning för dom, dom ser ju inte att det ena problemet kanske är mer avancerat 
än något annat.  

4.6.3 Problemlösningssituationer i helklass 

De uppgifter som presenteras är utförda vid fyra olika tillfällen. När dessa problem användes i 
undervisningen var Annika huvudansvarig för momentet och min roll var som deltagande 
observatör. Det är Annikas syn på vad som är problemlösning och problemlösningsuppgifter 
som har studerats och redovisas. Under lektionens gång iakttog jag både lärare och elever 
samt förde fältanteckningar kring hur arbetet fortskred. Fältanteckningarna handlade om hur 
uppgiften presenterades, vad som hände i rummet, vilka elever som tog sig an uppgiften, vilka 
svårigheter som uppstod och vilka lösningsförslag eleverna presenterade. Tidsåtgången för de 
olika uppgifterna i helklass varierar, men det handlar om 15-30 minuter beroende på 
svårighetsgrad och eventuella svårigheter som uppstod.  
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4.6.3.1 Uppgift: Pettson och hans hönor 

Pettson och hans hönor är ett kort ur ett lådmaterial, som innehåller olika problemlösningskort 
av varierande svårighetsgrad. Enligt förlaget som gett ut materialet innehåller korten 
strukturerade, konkreta och verklighetsanknutna matematikuppgifter. Uppgifter är knutna till 
barnens erfarenheter och närmiljö.106 Uppgiften som Annika hade valt ut lyder så här: 
 
Har du hört talas om en farbror som inredde sitt nya hönshus med sängar till alla sina hönor? 
Pettson hette farbrorn. Det var meningen att två hönor skulle dela säng. Pettson hade tjugoen 
hönor.  
Hur många sängar behövdes? 
Kan du rita en hönssäng? 
 
Detta var den första problemlösningsuppgift som observerades. Till denna typ av uppgifter 
har varje elev ett speciellt skrivhäfte där de löser liknande uppgifter. Uppgiften presenterades 
först på overhead och Annika läste den högt för eleverna två gånger. Hon poängterade att alla 
elever skulle försöka och att det viktigaste inte var att komma fram till ett rätt svar. Eleverna 
fick sedan en stund på sig att var för sig fundera över svaret. De flesta eleverna löste denna 
uppgift både korrekt och på kort tid, medan andra inte löste den alls eller fick felaktiga svar. 
Nästan alla elever tog sig an uppgiften direkt och verkade tycka att den var roligt. Jag gick 
runt och tittade på hur eleverna löste uppgiften, Annika likaså. Efter en stund när hon 
observerat att eleverna började bli klara, hörde hon efter om de behövde mer tid. Några 
behövde det, de andra som var klara fick rita en bild till texten. När alla kände sig färdiga, 
gick de igenom uppgiften tillsammans på tavlan. De svar som kom fram, på hur många sängar 
som behövdes, var främst följande tal: 10, 11, 23, 43. Det rätta svaret, som var 11 sängar, 
motiverades av eleverna med hjälp av följande skrivsätt: 
 
1) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +1. En beräkning som denna ger rätt resultat direkt. Om man adderar 
talen får eleven fram att det går åt 11 sängar till Pettsons hönor.  
 
2) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1. Detta skrivsätt ger inte rätt resultat om man 
adderar talen, men de elever som gjorde på detta sätt fick ändå fram rätt resultat. Eleverna 
som använde sig av denna metod räknade med att det skulle få plats 2 hönor i varje säng, 
därav tvåorna, sedan blev det 1 höna kvar som skulle få en egen säng. Under siffrorna skrev 
eleverna ettor som de sedan räknade ihop och fick det till att det gick åt sammanlagt 11 sängar 
till Pettsons hönor.   
 
3) 2 x 10 + 1. Detta är ett skrivsätt som inte ger rätt resultat om man multiplicerar och adderar, 
men eleven fick fram att det gick åt 11 sängar och förklarade det på följande sätt: om man 
tänker att det får plats 2 hönor i varje säng går det åt 10 sängar, därav 2x10. Eftersom det var 
21 hönor och 20 av dem fått en sängplats blir det 1 höna kvar, därav + 1. Sedan räknade han 
vidare. Om man tar 10 sängar + 1 säng går det åt 11 sängar till hönorna. För denne elev var 
det ett sätt att kontrollera att han räknat med alla hönor. 
 
Svarsalternativ 2 och 3 är sätt där eleverna kontrollerar sig själva att de fått med alla hönor i 
beräkningen. Utför man beräkningen som den är skriven blir det tokigt, men eftersom 
eleverna som gjort på följande sätt kunde förklara sig, fick de rätt i alla fall. När det gäller de 
svar som kom upp som förslag, 10, 23 och 43 så tolkar jag eleverna som svarade på detta sätt 
att 23 och 43 var rena gissningar. Men jag tror att eleverna som svarade att det behövdes 10 
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sängar var på rätt väg. De eleverna utförde en korrekt aritmetisk beräkning genom att dividera 
21 med 2, men de missade att ”resten” d.v.s. 1 höna också behöver ha en säng.   
 

4.6.3.2 Uppgift: Måns och Mia på stranden 

Denna och följande uppgift som handlar om Måns och Mia, kommer ursprungligen från ett 
diagnosmaterial från Skolverket, som eleverna arbetat mycket med under år 2.107 De flesta av 
eleverna hade svårigheter med dem. Därför har Annika medvetet tagit fram dem igen för att se 
om eleverna lyckas lösa dem idag. Så här ser den första uppgiften ut: 
 
 

 
 
Uppgiften visas på overhead och Annika läser den högt för eleverna. Eleverna får en liten 
stund på sig att försöka lösa den själva. Jag noterar att begreppet dubbelt är förvirrande för 
några av eleverna, de vet inte riktigt vad det betyder. Alla eleverna verkar i alla fall försöka 
när jag och Annika går runt för att observera hur de löser uppgifterna. Efter att alla elever har 
försökt en stund och därefter känner sig redo för en genomgång, frågar först Annika vad de 
kommit fram till. Svaren är varierande och Måns har, enligt eleverna, plockat 5, 6 och 18 
stenar. Mia har, enligt eleverna plockat 3, 4, 5 och 9 stenar. Följande samtal utspelar sig i 
klassrummet och Annika börjar utifrån de uppkomna svaren fråga eleverna följande (L = 
lärare, E = elev, det är olika elever som svarar vid detta tillfälle): 

L: Vad vet vi?  

E:  Att de har nio stenar tillsammans. 

L: Vad vet vi mer? 

E: Måns har plockat dubbelt så många. 
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E: Att Mia har 3 stenar och Måns har 6 stenar för att 6 är dubbelt så många som 3. 

L: Hur många stenar har Måns plockat? 

E: 6 stycken. 

L: Hur många stenar har Mia plockat? 

E: 3 stycken. 

Alla elever försöker att svara på frågorna, det observerar jag genom att alla räcker upp handen 
när Annika frågar. Om alla eleverna är med på vad som frågas efter går inte att säga, eller om 
det är så att de räcker upp handen för sakens skull då de är medvetna om Annikas önskan om 
deras engagemang.  

L: Vad gjorde ni för fel? 

E: Jag tog dubbelt av 9 stycken. 

L: Vad vet jag? Tänk efter! Rita och prova er fram. Rita och prova, det blir inte lika 
tydligt att bara se siffrorna. Försök alltid med att börja rita. Kan du inte direkt, prova dig 
fram. 

Det är svårt att säga om alla förstått uppgiften idag, men jag påstår ändå att Annika fick dem 
att fundera över hur de tänkt och hur de kan lösa en liknande uppgift nästa gång. Lektionen 
idag visar ändå att eleverna fortfarande har svårt för denna uppgift, likt de hade föregående 
läsår.  
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4.6.3.3 Uppgift: Måns och Mia bakar pepparkakor 

 
 

  
 
Denna uppgift som också är hämtad från Skolverkets diagnosmaterial108, visas först på 
overhead och Annika läser den högt för eleverna. Hon ger dem rådet att rita uppgiften för att 
komma fram till en lösning. Hon gör dem observanta på att det frågas efter två svar. Hon 
uppmuntrar eleverna till att försöka lösa uppgiften, därefter får eleverna lösa den på egen 
hand. När eleverna arbetat med uppgiften en stund tas den upp till diskussion i hela gruppen. 
Eftersom de allra flesta eleverna inte lyckats lösa uppgiften blir detta istället en genomgång 
kring hur uppgiften kan lösas. Annika börjar med att fråga efter hur många kakor det finns och 
får svaret 12 kakor. Hon ritar tolv kakor på tavlan, tre rader med fyra i varje rad. Eleverna får 
först fundera över vad 1/3 betyder. Hur många kakor är det?  Någon enstaka elev ser att 1/3 är 
4 kakor, alltså en hel rad. Hur många kakor finns det då kvar, när mamma har tagit 4 stycken? 
Det är betydligt enklare att få fram. Det finns 12 kakor på plåten och mamma har tagit 4. De 
flesta eleverna ser att det blir 8 kakor kvar att dela på för de fyra barnen. Det resulterar i att 
varje barn får 2 kakor och det har eleverna förstått. Under den gemensamma lösningen av 
uppgiften poängterar Annika att eleverna ska rita lösningen för att lättare komma fram till 
svaret. Hon ritar hela tiden på tavlan för att visa dem hur man skulle kunna göra. Det som är 
svårt med den här uppgiften och som många av eleverna fastnar i det är 1/3. När de inte 
förstår vad det står för, är det också svårt att gå vidare i uppgiften. Då går det inte heller att 
räkna ut hur många kakor barnen får. Annika frågar eleverna vad det var som var svårt och 
uteslutande säger de direkt 1/3, de förstår inte vad det betyder. För att lösa en liknande uppgift 
nästa gång ger Annika tipset att tänka på vad egentligen 1/3 står för, d.v.s. att 3 står för 
delarna. Fokus flyttades från problemlösning till att istället undervisa eleverna i en metod 
användbar vid kommande och liknande uppgifter.  
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4.6.3.4 Uppgift: Mormor och Matilda  

Mormor och Matilda kommer från ett fristående läromedel som heter Gröna Räknelådan.109 
Uppgiften valdes ut i samband med att eleverna räknat med pengar i sina matteböcker. 
Uppgiften tjänade också som utgångspunkt för ytterligare beräkningar som eleverna haft 
svårigheter med i matteboken.  
 
Lilla Matilda är mormors första barnbarn. Då förstår du nog att mormor vill skämma bort 
henne! Nu har hon köpt en ny filt med blommor för 60 kronor, en blå skallra för 15 kronor 
och en tröja för 110 kronor 
Hur mycket har mormor betalat för presenterna till Matilda?  
 
Eleverna upplevde denna uppgift som relativt enkel. En elev uttryckte sig på följande sätt: 

Enkelt. Det är bara att ”plussa” ihop, 110+15+60=185.  

Uppgiften ställde inte till några matematiska problem för eleverna. Alla löste den korrekt. I 
samband med denna uppgift pratade Annika om talens ordning, om det spelade någon roll i 
vilken ordning man adderade talen. Hon hade just lärt eleverna den kommutativa lagen, där 
talens ordning inte spelar någon roll vid addition. Annika provade på tavlan om man fick 
samma resultat om man ”vände på siffrorna”. En elev menade: 

Nej, det spelar ingen roll. Det blir lika ”masser”. 

Nu var meningen med denna uppgift att Annika skulle använda den som utgångspunkt för 
ytterligare beräkningar, de beräkningar som eleverna hade haft svårt för i matteboken. Annika 
ställer följande fråga: 

Om mormor har med sig 300 kronor till affären hur mycket pengar får mormor tillbaka? 

När flera av eleverna skulle lösa denna uppgift började de att rita pengarna. Kanske för att det 
hade förekommit som ett moment i läroboken. Några av eleverna ritar 3 hundralappar, kryssar 
över en och gissar sedan vad svaret blir. Vid den gemensamma genomgången frågar Annika: 

Hur ska vi räkna ut 300-185? (Tystnad) Varför ska vi använda minus? Jo, hon får 
tillbaka. 

Svaren Annika först får är följande; 214, 225, 215. Vilka är felaktiga. Följande samtal utspelar 
sig sedan: 

L: Om hon först lämnar en hundralapp och sedan en till hundralapp. Hur mycket får hon 
tillbaka då?   

E: 15 kronor. 

L: Vad har hon kvar? 

E: 115 kronor.  
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L: Om hon betalar med 500 kronor, hur mycket får hon tillbaka då? 

De flesta eleverna är överens om att uträkningen ser ut på följande sätt: 500-185. Annika får 
415 och 315 kronor kvar som svar. Det är endast en elev av de elva som deltar, som kommer 
fram till rätt svar. Annika ritar upp fem stycken hundralappar på tavlan och de börjar om från 
början. Hon börjar med att kryssa över en sedel som får motsvara 100 kronor (det betyder att 
den är använd) och går till nästa sedel. Eleverna får frågan hur mycket av den sedeln behöver 
de använda? Jo, 85 kronor, alltså 100-85. Vad blir över? Eleverna är med på noterna och 
svarar 15 kronor. Vad händer med de tre orörda sedlarna? Jo, de blir kvar och de behöver inte 
användas. Vad blir svaret, hur mycket får mormor tillbaka? Eleven som hade rätt från början 
svarar 300+15, alltså 315 kronor. De flesta eleverna har förstått hur man räknar ut det, men 
några förstår inte alls. Därför gör Annika ytterligare ett försök med tvåhundra kronor. Alla 
kan se att de måste räkna ut 200-185, men några försöker inte ens att räkna ut vad det blir, 
medan några har förstått sambandet mellan uppgifterna och kan lösa uppgiften. De som inte 
förstått skriver in det rätta svaret i sina häften men jag tror inte att det blev mycket klarare för 
dem, utan de måste nog arbeta vidare med liknande uppgifter.    
 

4.6.4 Problemlösningssituationer i smågrupper 

Den presentation av uppgifter och reflektioner som följer under denna rubrik, är de uppgifter 
som användes i arbetet i de mindre grupperna. Vid dessa tillfällen var jag själv ansvarig för 
eleverna i ett grupprum. Min roll var som deltagande observatör. Innan arbetet i grupprummet 
påbörjades informerades eleverna om vad som skulle utföras och att jag endast fanns till 
hands vid eventuella svårigheter eller om eleverna fastnade i något. Det är Annika som känner 
eleverna bäst, som gjort ett första utkast till gruppindelningar. Efter att vi gemensamt 
diskuterat och gått igenom hennes förslag, ansåg jag att gruppindelningen verkade både 
relevanta och intressanta. Grupperna bestod av elever med likvärdiga kunskaper i matematik. 
Från början bestod grupperna av både pojkar och flickor, men på grund av sjukdom fick jag 
en grupp med enbart pojkar. I varje grupp skulle det ha varit 4 elever, men likadant här fick 
jag bortfall på grund av sjukdom. Det blev två grupper med 3 elever och två grupper med 4 
elever. Grupperna fick använda en lektion till att lösa de problemen som kommer att 
presenteras, oftast var det 60 minuters lektioner.  
 

4.6.4.1 Uppgift: Max och Myran 

Denna uppgift kommer från Annikas privata arkiv. Max och Myran bygger på att varje elev 
får en stencil med frågor, som gemensamt i gruppen ska besvaras med hjälp av nio stycken 
småkort. På varje kort finns två stycken ledtrådar, dessa ledtrådar är oberoende av varandra 
och ger olika information. En del information är överflödig text som eleverna inte har någon 
användning av i lösandet av uppgifterna. Uppgiften presenteras på nästa sida. 
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Max och Myran  
 
Följande ledtrådar finns: 
Max väger 3 kg mer än Myran. Max är grå. 
Myran är 12 cm kortare än Max. Myran har 3 syskon. 
Max är en stor katt. Hans svans är 27 cm lång. 
Myrans svans är inte lika lång som Max svans. Max är 7 år. 
Myran lapar 2 dl mjölk om dagen. Max springer från huset till bryggan på 1 minut och 5 
sekunder. 
Myran är svart. Myran är lika gammal som Max. 
Myran kan springa från huset till bryggan på 1 minut. Max är 85 cm lång. 
Max och Myran är 2 katter. Myran väger 5 kg. 
Myran tycker om att sitta i fönstret. Max lappar dubbelt så mycket mjölk som Myran. 
 
Frågor till korten om Max och Myran 
1) Hur gammal är Myran? 
2) Hur mycket väger Max? 
3) Hur lång är Myrans svans? 
4) Hur mycket mjölk lapar Max om dagen? 
5) Vem springer fortast från huset till bryggan? 
6) Hur lång är Myran? 
 
Grupp 1  
Första gruppen bestod av fyra elever, två flickor och två pojkar. Vid första grupptillfället, som 
var nytt både för mig och för eleverna, uteblev först samtalet kring uppgiften och de hade 
svårt att komma igång. Några av eleverna började trevande att läsa ledtrådarna och började 
sedan gissa utan att ha läst färdigt och tagit reda på vad det frågades efter. Det uppstod 
svårigheter då de trodde att det räckte med att läsa en ledtråd för att ta reda på svaret. Eleverna 
hade även svårt för att hålla sig till en av de viktigaste reglerna vid grupparbete, nämligen 
turtagning. De rev och slet i ledtrådarna och två av eleverna tog snabbt kommandot. De tog 
korten och behöll dem för att själva få läsa upp dem. Detta gjorde att jag gick in och 
poängterade att de skulle lösa uppgiften tillsammans, inte var och en för sig. Eleverna tyckte 
det var svårt att tyda ledtrådarna och koppla samman dem för att komma till ett svar. De läste 
inte båda meningarna på korten utan hoppade och for dem emellan och fick på så sätt ingen 
struktur på arbetet. Efter en stund kom samtalet igång och de lyckades lösa de två första 
uppgifterna. När eleverna kom till fråga tre, där de skulle ta reda på hur lång Myrans svans 
var, uppstod svårigheter. Den frågan handlar inte om att finna ett siffersvar, utan här måste 
man istället tänka till. De försökte en bra stund innan jag bestämde mig för att ge dem 
ytterligare ledtrådar. Jag poängterade först att svaret kanske inte skulle uttryckas i sifferform, 
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för att avleda dem från dessa tankar. De förstod inte riktigt vad jag menade utan jag försökte 
igen genom att förtydliga att svaret istället skulle bestå av ord. Två av eleverna, de elever som 
tidigare tagit kommandot, gissade friskt men lyckades inte riktigt ända fram. För att lätta upp 
denna frustrerande situation som började urarta, sa jag att de skulle fundera över vems svans 
som var längst respektive kortast. Vilket gjorde att de kom fram till en lösning. När de 
fortsatte arbeta så hände det något i gruppen, ett samspel uppstod plötsligt i gruppen och de 
tog hänsyn till varandra. En av ledarna försökte även att få med de andra medlemmarna i 
diskussionen, genom att låta dem läsa ledtrådarna högt och även invänta deras tankar kring 
lösningen. Detta varade dock inte länge, utan vid fråga fem började de två ledarna larva sig 
och ville inte vara med längre. En av de andra medlemmarna började också tröttna och satt 
nerlutad med huvudet i bänken. Frågan i sig blev också ett problem, då de blev osäkra på 
begreppen kortast och längst. Förvirring uppstod även kring vilken av tiderna som var den 
snabbaste tiden, 1 minut eller 1 minut och 5 sekunder. Den tid som var längst kopplade 
eleverna först till att vara snabbaste tiden, men efter en stunds funderande kom de slutligen 
fram till att 1 minut var den snabbaste tiden. Den sista frågan som handlade om att utföra en 
beräkning, 85-12, fungerade inte heller. De gissade utan att tänka efter, möjligtvis var de trötta 
och ofokuserade, då två av dem mest ”larvat sig”.  
 
Grupp 2 
Denna grupp bestod av tre pojkar och en flicka, och pojkarna försökte från första början att ge 
utrymme till flickan och få med henne i diskussionen. Det hjälpte tyvärr inte och hennes insats 
uteblev. Det berodde nog en hel del på henne själv och att hon inte vågade göra sig hörd i 
gruppen, även fast pojkarna var intresserade av vad hon hade att säga. Däremot fanns det ett 
otroligt samspel mellan pojkarna och de hjälptes åt att lösa problemen. Gruppen började med 
att lösa andra frågan, de brydde sig inte om att läsa fråga ett till en början. Ibland fick en av 
pojkarna förtydliga ledtrådarna för de andra och han läste en del av uppgifterna själv, tog på 
sig lite av ledarrollen. Eleverna hoppade mellan uppgifterna, men lösandet av dem förflöt utan 
några svårigheter. Fråga tre som vållade problem för föregående grupp löstes i denna grupp 
med viss vägledning av mig, men svaret kom från dem själva. Denna grupp var mycket snabb 
och löste uppgifterna på ett smidigt sätt, nackdelen var att de hade lite för bråttom och alla var 
inte delaktiga hela tiden och förstod inte hur svaren kom fram. Dock så ser jag det som en 
fördel att dessa gruppmedlemmar kommunicerade med varandra på en lugn samtalsnivå.  
 
Grupp 3     
Grupp 3 hade endast tre medlemmar, dock kändes det som att gruppen bestod av en enda 
person. Denne elev var otroligt driftig och tog kommandot från allra första början. Han styrde 
och förklarade uppgifterna, samtidigt som han hade full kontroll över vad som skulle göras. 
Uppgifterna löstes ganska snabbt, men samspelet mellan de tre medlemmarna uteblev. 
Ledaren använde ledtrådarna på ett smart och klurigt sätt och samspelade lite med en av de 
andra medlemmarna. Han navigerade och använde sig av räknesätten och strategier, som 
uteslutningsmetoden. Fråga tre blev även klurig för denna grupp och de var mest fixerade vid 
att få fram ett tal som svar. Jag fick med hjälp av frågor lotsa dem fram till ett svar. I gruppen 
fanns en pojke med koncentrationssvårigheter och han följde inte alls med i resonemanget, 
utan svarade på andra frågor än de som för tillfället stod i fokus. Gruppens ledare försökte att 
läsa ledtrådarna högt och förklara för honom, men det blev för svårt för honom att hålla 
ledtrådarna i minnet. Han verkade inte alls förstå eller vara med på vad övriga i gruppen kom 
fram till.  
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Grupp 4 
Den fjärde och sista gruppen med tre stycken medlemmar, enbart pojkar, läste och arbetade 
först mycket tillsammans. De använde sig av uteslutningsmetoden i sitt arbete. De läste först 
igenom alla ledtrådar, funderade vidare i sökandet av svaret om ledtråden behövdes eller ej. 
Inför nästa uppgift läste de om korten igen och funderade över om de behövde ledtrådarna. En 
av pojkarna tog kommandot och försökte till viss del styra över de andra i gruppen. Dock så 
fungerade inte själva lösandet av uppgifterna, då de var osäkra på hur de skulle lösa 
uppgifterna och de förstod inte alla ord i texten. De gav lätt upp och tyckte att det var för 
svårt. Det uppstod förvirring kring vem som skulle läsa och vilka ledtrådar de hade läst. De 
försökte sortera ledtrådarna allt eftersom, men tappade fokus på vad de skulle ta reda på. 
Eleverna hade stora problem med ord och begrepp som fortast, dubbelt, längd, hans (ägande) 
eller Hans (namn). Frågan som handlade om längden på Myrans svans kunde de inte lösa, jag 
försökte att hjälpa dem men de gav upp. I likhet med en annan grupp hade de problem med att 
bestämma vilken av tiderna till bryggan som var den snabbaste. De förstod inte begreppet 
fortast och när jag förklarat det blev de oense om vilken av tiderna, 1 minut eller 1 minut och 
5 sekunder, som var den snabbaste tiden. Till slut tröttnade en av eleverna, eftersom han inte 
alls förstod och kunde hänga med. Det slutade med att två av eleverna började bråka och den 
tredje löste själv sista uppgiften och de andra kopierade svaret. 
 

4.6.4.2 Uppgift: Amandas och Lukas björnar 

Uppgiften kommer ursprungligen från ett material som heter Multimatte och just denna 
uppgift är hämtad ur Problemlösning B.110 I denna gruppuppgift ingick två varianter av 
samma typ av problemlösningsuppgift utan några matematiska beräkningar. Eleverna fick 
välja vilken av uppgifterna de ville göra. Till denna uppgift lånade jag förskoleklassens 
mattebjörnar, björnar av plast i färgerna, blått, rött, gult och grönt. Björnarna var i olika 
storlek, med detta var inget som hade någon relevans för själva uppgiften. De var mer tänkta 
som ett hjälpmedel för att strukturera den information som fanns och för att lösa problemet. 
Eleverna fick en stencil med texten och en rad med björnar. Innan eleverna fick börja med 
uppgiften gick jag igenom vad de skulle göra, först lägga en rad med plastbjörnar enligt 
ledtrådarna och sedan rita och måla dem enligt det svar de fick fram. Så här ser de två 
uppgifterna ut: 
 

                                                 
110Olsson, Forsbäck, Mårtensson (1999) 
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Amandas björnar 
Amanda byggde sin stapel av en röd, två blå och två gula björnar. Måla hennes 
björnar. Du får de här ledtrådarna: 
Inga björnar som har samma färg är intill varandra.  
Björnen längst upp är inte gul.   
Björnen i mitten är inte röd.   
En gul björn är precis under en röd.   
Björnen längst ner är inte gul. 
    
Lukas björnar 
Lukas byggde en stapel av björnar. Han tog en blå, en gul, en grön och två röda 
björnar. Måla Lukas björnar. Du får de här ledtrådarna: 
De röda björnarna är inte intill varandra. 
Björnen högst upp är inte röd. 
En röd björn sitter på den gröna björnen. 
Den gröna björnen sitter på en röd björn. 
Den gula björnen är ovanför en röd björn. 
Den blå björnen sitter direkt under en röd björn. 

  
 
Grupp 1 
Gruppmedlemmarna förstod inte riktigt uppgiften utan jag fick förklara ytterligare en gång. 
Flera av eleverna började sedan läsa ledtrådarna. Vid lösandet av uppgiften var alla eleverna 
delaktiga, men alla fick inte samma talutrymme. De löste snabbt uppgiften, men pratade i 
munnen på varandra och kivades om vem som fick hålla i plastbjörnarna. Denna uppgift, som 
inte krävde några matematiska uträkningar, passade den här gruppen bättre än uppgiften som 
handlade om Max och Myran.  
 
Grupp 2 
Denna grupp var den snabbaste och alla läste först hastigt igenom alla ledtrådar. De lade 
sedan upp arbetet enligt följande: 

� en av dem läste alla ledtrådar, en efter en 

� två pojkar provade och kontrollerade dem 

� flickan i gruppen var inte alls delaktig.  

De tre aktiva eleverna i denna grupp hade en klar och tydlig struktur över hur de skulle gå 
tillväga. Det jag förvånades över var deras styrka när det gällde att prova och kontrollera sitt 
svar, med tanke på att de i klassen inte arbetat utifrån några givna strategier tidigare.  
 
Grupp 3 
I grupp 3 började eleverna att läsa alla ledtrådarna högt, var och en för sig och det blev ett 
himla surr. Ledaren för denna grupp löste därefter hela uppgiften själv. Han hade en strategi, 
då han lade upp alla björnarna, en efter en, som han trodde de skulle vara. När han gjort de 
gick han igenom ledtrådarna igen och upptäckte att sista ledtråden inte stämde, så han 
korrigerade snabbt till felet. Stundtals förekom en diskussion mellan två av gruppens 
medlemmar, medan den tredje medlemmen inte alls hängde med i resonemanget. Detta 
resulterade i att önskvärt samspel i gruppen uteblev. 
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Grupp 4 
En av gruppens medlemmar slog ifrån sig med en gång, han menade att han inte skulle klara 
uppgiften eftersom den var för svår. Då tog denna grupps ledare tag i arbetet och började med 
att läsa ledtrådarna, en efter en. Det som ställde till bekymmer var att han missade några av 
ledtrådarna och eleverna kände att de inte klarade av uppgiften. De skyllde på att de var yra 
och trötta. Helt plötsligt, tog en av pojkarna tag i uppgiften och sa att de måste läsa en gång 
till. Eftersom han har svårt med läsningen, tog den tredje pojken på sig uppdraget och började 
läsa. Eleverna missförstod hela tiden uppgiften och trodde att endast första meningen skulle 
ge dem ”rätt rad”. Likadant som vid förra uppgiften hade de svårt med språket och speciellt 
lägesorden, högst upp, ovanför och inte intill. Eleverna hade även svårigheter med den övriga 
texten och förstod inte att de var tvungna ta en ledtråd i taget. De kunde inte koncentrera sig 
och det uppstod irritation och de ville inte fortsätta arbetet. Eftersom denna grupps första 
uppgift tog lång tid fanns inte mycket tid över, och för att göra ett bra avslut på gruppens 
prestationer löste vi uppgiften tillsammans.  
 
I nästa och det avslutande avsnittet kommer resultatet av fallstudien kopplas samman med 
litteraturstudien och diskuteras och kommenteras.  
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5 Diskussion  

I detta avsnitt kommer genomförandet och resultatet av fallstudien att diskuteras. Avsnittet är 
indelat i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras 
fördelar och nackdelar med val av metod. Den andra delen, resultatdiskussionen är uppdelad i 
två delar, där varje del representerar uppsatsens frågeställningar ur ett lärarperspektiv och 
elevperspektiv. I resultatdiskussion vävs litteraturstudien samman med fallstudien och med 
mina egna tankar och tolkningar kring resultatet.  
 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med fallstudien var att ta reda på hur man kan använda och arbeta med problemlösning 
i matematikundervisningen. Jag ville undersöka vilka för- och nackdelar ett sådant arbetssätt 
har. Frågeställningarna i studien utgick från två olika perspektiv, ett lärarperspektiv och ett 
elevperspektiv. Förutom fallstudien har jag en genomfört en litteraturstudie.  
 
Annika tog sig tid att diskutera de av mig upplevda problemlösningssituationerna. I samtalen 
förekom diskussioner om bland annat syftet med problemlösningsuppgifterna, elevernas val 
av strategier, fördelar och nackdelar med arbetssättet. I studien gjordes en bandinspelad 
intervju med öppna frågor. Detta för att informanten skulle kunna svara med egna ord och 
således få ett rikare material att analysera. Vid intervjun behövde jag inte föra några 
anteckningar, vilket underlättade eftersom jag kunde koncentrera mig mer på det informanten 
berättade. Det var lättare att följa med i samtalet när jag inte behövde koncentrera mig på att 
skriva ned det Annika sade. Transkriberingen av intervjun tog mycket längre tid än vad jag 
väntat mig. Den transkriberade texten gav mig tillsammans med intervjutillfället en rikare bild 
av Annikas arbete, eftersom det ur det transkriberade materialet framkom synpunkter som jag 
inte uppfattade vid intervjutillfället.      
 
Observationerna, både i helklass och i mindre grupp, har varit mycket givande och intressanta. 
Under observationerna förde jag anteckningar och efter lektionernas slut fick jag ofta 
möjlighet att diskutera med Annika vad jag sett och upplevt. Det som var svårt var att följa 
flera olika skeenden, jag fick bestämma mig för vad jag för dagen skulle observera. Det var 
inte alltid lätt att följa med i elevernas resonemang, både för att det ibland gick lite för fort 
samt att eleverna inte alltid språkligt uttryckte det de utförde. Med fördel skulle 
videoinspelningar ha gjorts i grupprumssituationerna som komplettering till fältanteck-
ningarna.  
 
Har jag undersökt det jag säger mig ha undersökt? Är min studie tillförlitlig? För att förstärka 
en studies validitet och reliabilitet kan forskaren låta informanterna ta del av tolkningar och 
resultat.111 Under studiens gång har jag låtit Annika ta del av resultatet och tolkningarna för 
att få hennes reaktion på dessa. Detta har medfört att jag har fått kontinuerlig respons och 
kommentarer på det utförda. Jag har kunnat urskilja liknande resultat från observationerna, 
både genom helklass- och grupprumsobservationer, och anser därmed att resultatet har hög 
tillförlitlighet.  
 

                                                 
111 Kullberg, 2004, s. 75 
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5.2 Resultatdiskussion 

I diskussionen vävs litteraturstudien samman med fallstudiens resultat. I diskussionen ingår 
även mina egna tolkningar och kommentarer kring det som framkommit. Jag har valt att 
diskutera resultatet utifrån mina frågeställningar: 
 

Hur och varför ska man som lärare arbeta med problemlösning i matematikundervisningen? 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med ett sådant arbetssätt? 

Hur bearbetar eleverna problemen och vilka strategier använder de sig av? 

Vilka svårigheter kan uppstå då eleverna arbetar med en problemlösningsuppgift? 

 

5.2.1 Hur och varför ska man som lärare arbeta med problemlösning i matematikunder-
visningen? 

Av referenslitteraturen framgår att det finns olika skäl till varför läraren ska arbeta med 
problemlösning. Vygotsky och Piaget ansåg att barn utvecklas språkligt, kognitivt och 
kommunikativt genom ett aktivt utforskande av verkligheten runt omkring dem. Kunskap är 
inte något som passivt ärvs, utan konstrueras genom ett aktivt handlande i en social miljö. 
Barns lust att lära ska därför uppmuntras genom lämpliga pedagogiska aktiviteter.112 Lpo 94 
tar upp att skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och 

använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa 

problem.113 Detta visar på att läraren med fördel skulle kunna använda sig av problemlösning 
i matematiken. Ämnet som sådant ger eleverna möjlighet att lära en del om problemlösning 
och göra erfarenheter som kan vara användbara i vardagslivet. Ahlberg, Taflin och Berggren 
& Lindroth poängterar alla att om eleverna får arbeta med problemlösning i skolan kan de lära 
sig den problemlösande processen och vara förberedda att möta problem av skiftande slag. Att 
få träna matematisk problemlösning ger övning och beredskap att ta itu med problem som 
även inte förekommer inom skolans värld.114  
 
En aspekt av varför man ska arbeta med problemlösning, som framkommit genom fallstudien, 
är att problemlösning tränar elevens logiska tänkande. Om problemlösning används i 
undervisningen, som ett långsiktigt projekt, utvecklar eleverna så småningom sitt logiska 
tänkande. Undervisningen kring problemlösning i skolan ska ses som ett långsiktigt mål. 
Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn anser att läraren måste tänka på att börja med enklare 
enstegsproblem för att sedan successivt närma sig mer komplicerade problem. De tar även 
upp att det är viktigt att läraren begränsar antalet uppgifter. Det väsentligaste är att eleverna 
får arbeta med färre antal uppgifter och fler analyser, inte att de löser många uppgifter utan att 
få reflektera kring dem.115 
 
Annika understryker dessutom att arbetet med problemlösning visar eleverna att matematik 
inte bara är siffror och att räkna i boken, genom problemlösning får eleverna större förståelse 
för vad matematik är. De får möjlighet att upptäcka att matematiken finns överallt. Enligt 
Annika är problemlösning användbart eftersom det tränar elevernas kommunikativa förmåga 
genom att eleverna får prata matematik. Detta sker främst när olika lösningsförslag tas upp till 

                                                 
112 Malmer, 1990; Säljö, 2000, s. 61; Eriksen Hagtvet, 2004, s. 7; Svensson, 1998, s. 31 ff.; Riesbeck, 2000, s. 
30-35 
113 Lpo 94, s. 12 
114 Ahlberg, 2000, s. 78; Berggren & Lindroth, 1997, s. 37; Taflin, 2003, s. 3-7 
115 Löwing & Kilborn, 2002, s. 247, 265 
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diskussion. Annika anser att det ofta blir en bra diskussion kring problemet, eleverna får 
lyssna till varandras tankegångar och lösningar. De får genom diskussionen lära sig att 
förklara sig och motivera sitt svar.  
 
Något som jag inte funnit i litteraturen men som Annika lyfter fram är att problemlösnings-
arbetet är ett sätt att hålla ihop eleverna då de är på olika nivå. Det spelar ingen roll att 
eleverna inte är på samma ställe i matematikboken. Annika kan ändå använda sig av samma 
problemlösningsuppgifter till alla elever. Läraren kan använda problemlösning på olika sätt i 
sin undervisning. Annika har alltid med en problemlösningsuppgift i elevernas veckoläxa. 
Den blir det ingen djupare analys av om inte flera av eleverna fastnat och inte kunnat lösa den 
eller om många har givit felaktiga svar. Hon jobbar med problemlösning i mindre grupper 
såväl som i helklass. Ibland använder sig hon av en hel mattelektion till endast 
problemlösningsuppgifter och ibland har hon en problemlösningsuppgift som en introduktion 
till en matematiklektion. Läraren kan med fördel lyfta fram vardagsnära problem som 
eleverna har någon koppling till, uppgifter som anknyter till elevens vardag så att de ser att 
matematiken finns runt omkring dem. Det viktigaste är att eleverna får möta olika typer av 
problemlösningsuppgifter som ger dem möjlighet att utveckla olika strategier för att lösa 
problem.  
 
Det finns således flera syften med att använda problemlösning i undervisningen, förutom att 
nå matematisk förståelse. Problemlösning kan utveckla andra viktiga kompetenser hos 
eleverna som är användbara i dagens informationssamhälle. Det är främst de kognitiva, 
metakognitiva, sociala och affektiva kompetenserna.116 Vid användandet av problemlösning i 
undervisningen stimuleras elevernas tänkande och problemlösningen ger variation i 
undervisningen. Elevernas alternativa lösningar på de olika problemen stimulerar till samtal 
och diskussion.117 Eleverna övar upp sin förmåga att tänka logiskt, de får även se att 
matematik inte bara står för siffror och tal och något som eleverna bara arbetar med i mate-
matikboken.  
 

5.2.2 Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med ett sådant arbetssätt? 

Annika påstår att det egentligen inte finns några nackdelar med att använda problemlösning i 
undervisningen, men hon medger att det kräver lite mer av henne främst när det gäller 
planeringsarbetet. Hon poängterar att det inte är lika smidigt som att ta fram matematikboken 
och låta eleverna fortsätta räkna. Det hon ibland upplever vara en svårighet är att veta om alla 
elever förstått och hon finner att det även är svårt att kontrollera inlärningsprocessen. Taflin 
lyfter fram att läraren kan uppleva att det är svårt att planera undervisningen kring problem-
lösning och det kan vara svårt att välja problem som leder fram till en lärandeprocess.118 
Bedömningsprocessen är det som jag själv kan känna tala mot problemlösning. Det har varit 
svårt att bedöma inlärningsprocessen, samt att veta om eleven verkligen förstått. I vissa fall 
har det även varit svårt att följa med i elevers resonemang, vilket givetvis kan bero på min 
egen brist på erfarenhet.  
 
Enligt Annika är fördelarna med problemlösning många, eftersom hon under årens gång 
tycker sig ha märkt att eleverna utvecklar sitt logiska tänkande. Hon menar också att 
problemlösning är berikande om eleverna får arbeta i grupp. Det bidrar till att eleverna kan 
visa kamraterna olika sätt att lösa problem, samtidigt som de får träna sig på att ge 
                                                 
116 Wia & Hirikawa, 2001 i Kärrqvist & West, 2005, s. 15 
117 Ahlberg, 2000, s. 81-82; Löwing & Kilborn, 2002, s. 11 
118 Taflin, 2003, s. 6 
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förklaringar till och argumentera för sina lösningar. Problemlösning kan även fungera som ett 
instrument för att berika elevernas allmänbildning, omvärldskunnande och samhälls-
orientering.119 Utifrån resultatet av fallstudien och litteraturstudien ser jag själv mest fördelar 
med att använda problemlösning i undervisningen.  
 

5.2.3 Hur bearbetar eleverna problemen och vilka strategier använder de sig av? 

I litteraturen behandlas olika strategier eller faser som läraren kan ta upp i samband med 
problemlösningen och till viss del lära eleverna. De elever som jag observerat arbetar 
mestadels utifrån strategier som gissa och rita. Eleverna har i den mån de förmått, utfört olika 
sorters beräkningar med hjälp av olika räknesätt. Eriksson menar att gissa är den strategi som 
kan tyckas vara omatematisk och vårdslös, men som ändå kräver kunskap och erfarenhet.120  
 
Fallstudien visar att eleverna bearbetar problemen på olika sätt. De använder till exempel 
olika räknesätt för att komma fram till en lösning. Flera elever använder gissa-strategin, när 
de inte förstår uppgiften. Flera av eleverna använder rita-strategin och får genom den 
strategin en tydligare bild av problemet och kan lättare komma fram till ett svar. I de 
situationer jag observerat har även några elever gått tillbaka och kontrollerat sitt svar. Att 
eleven ritar problemet kan vara till stor hjälp vid lösandet av uppgiften. Från bilden kan 
eleven vid vissa tillfällen avläsa ett svar direkt. Vid ett par tillfällen har några elever gått 
tillbaka och kontrollerat sin lösning. Denna strategi kräver logiskt tänkande och ordning och 
reda. När eleverna arbetade i smågrupper med Amandas och Lukas björnar fick de använda 
mattebjörnar som hjälpmedel. Att använda laborativt material eller modeller kan vara en 
variant av strategi. Det underlättade för eleverna när de fick använda björnarna som 
hjälpmedel. Eleverna kunde placera björnarna i olika positioner för att sedan gå tillbaka och 
kontrollera med hjälp av ledtrådarna om det stämde. Det är annars något som flera elever 
missar, att gå tillbaka och kontrollera sitt resultat. Eleverna har i de mindre grupperna arbetat 
utifrån några olika strategier, främst olika räknesätt. Vid uppgiften som handlade om de två 
katterna Max och Myran använde några grupper uteslutningsmetoden, andra grupper sorterade 
upp de ledtrådar som var tillgängliga. 
 

5.2.4 Vilka svårigheter kan uppstå då eleverna arbetar med en problemlösningsuppgift? 

De svårigheter som uppstår vid elevers lösande av problem beror på flera olika faktorer. 
Lester nämner tre olika faktorer; affektiva, kognitiva och erfarenhetsmässiga.121 Vid de 
tillfällen jag observerat eleverna är det främst de affektiva och kognitiva faktorerna som 
påverkat elevernas problemlösningsförmåga. För några av eleverna som misslyckats med att 
lösa problemet beror det till största delen på den kognitiva förmågan, läsförmågan. De 
eleverna har egentligen inga svårigheter med att utföra beräkningar, men de får koncentrera 
mycket på att försöka förstå vad texten säger. Detta leder till att eleven ibland får ett felaktigt 
svar, eftersom han eller hon inte har förstått vad det frågas efter. Annika har poängterat att det 
inte är svaret som är det viktigaste, utan processen vägen fram till svaret. Några av eleverna 
som har svårigheter med läsningen är duktiga problemlösare om de har någon som sitter 
bredvid och läser texten för dem.  
 
Vid observationerna noterade jag även att det som ställer till svårigheter vid problem-
lösningsprocessen är bristen på förståelse för innebörden i vissa begrepp och ord. De affektiva 
                                                 
119 Wistedt & Johansson, 1991, s.19 
120 Eriksson, 1991, s.105-108 
121 Lester i Möllehed, 1998, s.126 
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faktorer som inverkat på elevernas problemlösningsförmåga har varit brist på intresse och 
motivation för att lösa uppgiften. Några av eleverna vill helt enkelt inte lösa uppgifterna, utan 
sitter bara av lektionen och väntar på nästa moment. I några av fallen misstänker jag att det 
kan bero på att eleven inte tror sig kunna lösa uppgiften, vilket ofta gäller ängsliga elever och 
elever med sämre självförtroende. För att lösa problem krävs ibland uthållighet, då det kan ta 
tid att lösa vissa problem.  
 
När eleverna arbetat i grupp har det flera gånger hänt att det matematiska samtalet kring 
uppgiften uteblivit. Alla elever har inte givits möjlighet till samma talutrymme och det var 
ofta pojkarna i smågrupperna som tog på sig ledarrollen. Detta medför att elevernas 
kommunikativa förmåga inte utvecklas då eleverna inte ”pratar matematik” som Ahlberg och 
Wyndhamn m.fl. tar upp.122 Samspelet mellan gruppmedlemmarna har inte alltid fungerat 
tillfredsställande, då eleverna inte alltid hållit sams. Min erfarenhet av det är att det inte varit 
något unikt för själva problemlösningstillfället, utan det förekommer även vid andra 
grupparbeten i andra ämnen.  
 
Det är svårt att dra några generella slutsatser av denna studie. Detta har inte heller varit 
avsikten. Min slutsats är att läraren med fördel kan använda sig av problemlösning i 
matematikundervisningen. Problemlösning kräver dock engagemang av läraren som också 
måste ge stöd och uppmuntran till eleverna under både lösningsprocessen och när elevernas 
lösningar lyfts fram inför andra elever. Det är spännande att följa och ta del av elevernas 
tankar och idéer kring olika lösningssätt och hur de bearbetar problemen. Om elevernas olika 
lösningsförslag lyfts i mindre grupper eller helklass, kan de andra eleverna få olika perspektiv 
på hur de kan lösa uppgiften. Detta arbetssätt kräver dock att det i klassen är ett bra klimat och 
att eleverna vågar lyfta sina lösningar inför andra elever, även om de är felaktiga.  
 
Problemlösning är en utmanande tankeverksamhet och om eleverna lär sig den problem-
lösande processen har de även stor nytta av den i livet utanför skolan. Genom att använda sig 
av vardagsnära problemuppgifter kan eleverna förhoppningsvis se sambandet mellan 
matematik och vardagen. Matematik finns runt omkring oss i vår vardag och i det vi gör. För 
att återgå till där mina tankar började kring problemlösning som arbetssätt, så tycker jag att 
det är ett bra sätt att variera matematikundervisningen, som jag ibland kan tycka vara alltför 
koncentrerad till läroboken. Efter att ha genomfört denna studie så tycker jag att det skulle 
vara intressant att följa flera lärare och elever som arbetar med problemlösning under en 
längre tid. Det skulle även vara spännande att undersöka hur problemlösning kan och används 
bland både yngre och äldre elever. En studie skulle även kunna göras kring olika lärares sätt 
att se på problemlösning, både med lärare som använder det och lärare som inte gör det.  
 
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka ”Annika” för att hon låtit mig vara delaktig och 
släppt in mig i sitt klassrum. Hon har låtit mig ta del av hennes undervisning och sätt att 
arbeta med problemlösning. Hon har ställt upp, gett av sin tid och delat med sig av sin 
kunskap och sina tankar. Annika har låtit sig intervjuas och gång på gång, genom de 
informella samtalen, gett mig värdefulla kommentarer och kunskaper om problem-
lösningsarbetet. 

                                                 
122 Ahlberg, 2000, s. 81; Ahlberg, 1991, s. 88; Wyndhamn m.fl., 2000, s. 49 
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Bilaga 1: Informantbrev 

2005-09-13 

 

Till alla föräldrar i klass 3B 

 

Hej, 

Mitt namn är Annethe Hanning. Jag studerar sista terminen på lärarprogrammet vid 

Linköpings universitet. Under höstterminen skriver jag mitt examensarbete som handlar om 

matematisk problemlösning. Jag kommer att observera eleverna när de arbetar med olika 

problemlösningsuppgifter. I examensarbetet behöver jag intervjua några slumpvis utvalda 

elever kring hur de löst de olika uppgifterna. Dessa intervjuer kommer att spelas in på band 

men förstörs direkt efter att examensarbetet blivit godkänt. Det är frivilligt att delta i denna 

intervju och eleven har rätt att avbryta mitt i intervjun. Alla uppgifter som är identifierbara 

kommer naturligtvis att utelämnas eller skrivas om så att de kan avidentifieras. I 

examensarbetet kommer alla uppgifter att behandlas konfidentiellt och jag kommer att 

avidentifiera alla barn, liksom skolan och orten.  

 

Min förhoppning är att alla elever i klassen vill medverka i min studie. Om du som förälder 

inte samtycker till att ditt barn deltar så har du rätt att säga ifrån, lämpligast till ditt barns 

lärare. Har du några frågor så får du gärna kontakta mig eller min handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Annethe Hanning    Maria Bjerneby Häll 

Studerande     Handledare 

Tfn:xxxx-xx xx xx    Tfn: xxx-xx xx xx eller  

Mobil: xxx-xxx xx xx    xxxx-xx xx xx 

E-post: annaha744@student.liu.se   E-post: mahal@mai.liu.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide - informella samtal 

Hur kommer det sig att du valt att arbeta med problemlösning i den omfattning du gör? 

Fördelar och nackdelar med det? 

Hur går du tillväga när du utformar din undervisning kring problemlösning? 

Finns det några problem eller hinder med denna undervisningsmetod? 

Vad lär sig eleverna genom att arbeta med problemlösning? 

Vilka svårigheter kan uppstå vid lösandet av problemen? 

Har förmågan att kommunicera någon betydelse vid lösandet av problemen? 

Har eleverna fått några i förväg givna strategier som de kan arbeta utifrån? 

Arbetar eleverna enskilt eller i grupp när de löser problemen? 

Fördelar och nackdelar med enskilt arbete respektive grupparbete? 

Var hittar du problemen? 

Vilka olika typer av problem använder du? 

Vilket är ditt mål med att arbeta utifrån ett problemlösningsperspektiv? 

Gör du tillsammans med eleverna någon utvärdering av ditt arbetssätt? 
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Bilaga 3: Intervjuguide – formellt samtal  

Skulle du kunna uppskatta hur stor del av matematikundervisningen du använder till 

problemlösning? 

Hur mycket har du arbetat med problemlösning i tidigare klasser?   

Har elever du har nu, arbetat med problemlösning under år 1 och 2 också? Har du i så fall 

märkt någon utveckling av deras problemlösningsförmåga, logiska tänkande o.s.v.? 

Du har tidigare nämnt att problemlösning inte kräver att elever är på samma nivå eller samma 

ställe i boken. Kan du utveckla det?  

Du använder ofta problem med ett givet svar. Kan du berätta varför du gör det? 

Tidigare har du berättat att eleverna inte fått lära sig några strategier för att lösa problem. Är 

det medvetet eller varför får de inte göra det? 

Tycker du att problemlösning tillåter fler uttrycksformer (rita, diskutera m.m.) än när eleverna 

exempelvis arbetar i sina böcker? 

Hur ser du på problemlösning i relation till individualisering och elevers olika kunskapsnivå? 

Hur anpassar man undervisning så att det ska passa alla? 

Vilket mål vill du att eleverna ska uppnå med hjälp av problemlösning som arbetsform? 

 
 
 


