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FÖRORD 
Detta examensarbete har skapats genom en lärande process. Vi har kastats in i forskningens 

värld och lärt oss hur genomförandet av en forskningsstudie kan gå till samtidigt som vi fått 

möjligheten att fördjupa våra kunskaper inom ett område vi finner intressant. Arbetsprocessen 

har präglats av ett tätt samarbete och vi har dragit fördel av att vara två då vi anser att 

diskussionerna vi haft oss emellan berikat resultatet. I grund och botten är detta ett arbete vi 

skapat tillsammans, även om vissa arbetsuppdelningar fanns under processens gång (se vidare 

bilaga 3).  

 

 När vi inledde arbetet med vårt examensarbete kändes det som om vi skulle ta oss över ett 

stormande hav. Men med tidens gång har vindarna lagt sig och vi har sett land på andra sidan. 

De personer som bidragit till detta är de lärare som ställt upp i intervjuer, den respons som 

framförts av studiekamrater, samt våra handledare Catrine Brödje och Ingrid Nilsson. Vi vill 

härmed rikta vårt varma tack till er.  

 

TACK! 

 

 
 

Halmstad, januari 2009 
 
 

Eva Edman             Hanna Johansson 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med studien är att undersöka erfarna lärares syn på problemlösning i matematikämnet. I 

fokus ligger vad problemlösning är och hur lärarna förklarar begreppet, vilket förhållande som 

råder mellan lärarnas och kursplanens syn på problemlösning och vilken syn de har på 

problemlösningens roll i undervisningen. Vi använder oss av en kvalitativ undersöknings-

metod och intervjuar fem erfarna lärare som arbetar med de tidigare åren på grundskolan. 

Lärarnas svar analyseras med inspiration av fenomenografi. I undersökningen kommer vi 

fram till att lärarna beskriver problemlösning på olika sätt, ur detta kunde vi härleda deras 

syner till fyra kategorier vilka är flera möjliga svar, utan matematisk uträkning, 

matematikämnet = problemlösning och kompetens – lösningsstrategi. Vår slutsats är att det 

cirkulerar olika beskrivningar på problemlösning och att problemlösning både kan användas 

som medel och som mål, vilket även går att utläsa i kursplanen. 

 

Nyckelord: lärare, läroplan, matematikundervisning, problemlösning.
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1. INLEDNING 
Samhällets ständiga utveckling och förändring påverkar skolans verksamhet i olika riktningar. 

I och med detta pågår en kontinuerlig debatt kring skolan, både i samhället och bland 

yrkeskåren, gällande läraryrkets professionalisering, mål- och resultatstyrning, decentral-

isering bland andra. Något som befunnit sig i heta stolen allt sedan införandet av läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) är hur lärarna 

ska tolka de tillhörande kursplanerna och presentera lärostoffet för eleverna. Unenge (1999) 

menar att det med Lpo 94 inte finns några direktiv och därmed inga gränser för vad lärarna får 

hitta på som medel för att i sin undervisning nå målen. Frågan har även varit högst aktuell 

under hela vår utbildning och vi har själva ställts inför detta ”dilemma” under vår 

verksamhetsförlagda utbildning.  

 

Till en början var vårt mål att göra en undersökning kring alternativa arbetsmetoder eftersom 

detta val uppkommer i förhållande till hur kursplanerna ska tolkas. Ganska snabbt insåg vi 

dock att det skulle bli alldeles för omfattande. Efter den förståelsen valde vi att avgränsa 

undersökningsområdet så att det hamnade inom ämnet matematik, där vi även kunde få nytta 

av vår egen förförståelse, då vi har matematik som inriktning i vår utbildning. När vi läst 

Ahlbergs (1992) avhandling, som redogör om barns lärande vid problemlösning, väcktes vårt 

intresse och vår nyfikenhet kring detta begrepp. Vi upptäckte att problemlösning inte endast 

kan ses som en arbetsmetod utan även som ett fristående moment. 

 

Vid vidare läsning insåg vi även att det inte endast finns en förklaring på vad problemlösning 

är eller vilken roll den skall ha i undervisningen. Olika forskare ger sin egen syn på begreppet. 

Exemplet som följer har ingen direkt anknytning till problemlösning, men visar på att ett 

begrepp, i det här fallet matematik, kan ha olika betydelser för olika individer. Unenge (1999) 

beskriver i sin bok en undersökning som Wyndhamn genomfört med en årskurs 7. Alla elever 

fick en uppgift som handlade om att läsa av en tabell. Hälften av eleverna fick den på en 

matematiklektion och hälften fick den på en samhällslektion. Resultatet blev att 58% av de 

elever som fått uppgiften på samhällslektionen svarat korrekt, medan endast 28% av eleverna 

som fått uppgiften på matematiklektionen svarat rätt. Uppgiften eleverna fick var 

vardagsanknuten men ansågs inte, enligt hälften av eleverna, ha någon anknytning till 

matematik, för på matematiklektionerna räknar man.  
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Processen mot en problemformulering tog fart desto mer vi läste. Innan vi redogör för den vill 

vi ge en liten historisk återblick om problemlösningens ursprung och hur den framställts i 

olika styrdokument.  

 

1.1. Problemlösningens bakgrund samt framställning i styrdokumenten 

Detta avsnitt inleds med en kort historisk sammanfattning av matematiken och 

problemlösningens ursprung. Vidare redogör vi för problemlösningens utformning och hur 

den presenterats i skolans olika läroplaner som agerat riktlinjer för skolans verksamhet allt 

sedan folkskolans införande 1842 fram till dagens läroplan, Lpo 94. 

 

1.1.1. Matematisk historik 

Vid tidpunkten där människans historia börjar, startar även matematikens. Så långt tillbaka 

som för 30 000 år sedan finns tecken på hur matematiken tog form. Från den tiden har fynd 

gjorts av vargben där människor ristat in skåror i grupper om fem. Dessa fynd har tolkats som 

redskap för att hålla reda på hur längesen en viss händelse skedde eller för att räkna in sin 

boskap (Riesbeck, 2000). Vidare menar Riesbeck att matematik är en del av vår kultur och 

hon förklarar att människor genom årtusenden har skapat och utvecklat olika sorters 

matematik. Det var främst genom handelns ökande omfattning som matematiken utvecklades, 

beräkningar av olika slag gjordes beroende på de olika sammanhang människorna befann sig i 

och de formade på så sätt matematiken till att se olika ut. Liedman (i Riesbeck, 2000) drar 

slutsatsen att matematiken inte sågs som ett akademiskt område förr, utan var snarare något 

för vardagliga arbetare, så som snickare, sjömän och köpmän. De handskades med 

matematiken dagligen och ställdes inför olika problem som skulle lösas. Sen denna tid har 

problemlösning alltid varit ett återkommande moment i vardagen och inom matematiken som 

ämne.  

 

1.1.2. Problemlösning – en återblick i tidigare styrdokument 

1842 infördes den allmänna folkskolan i Sverige och därmed kom det första dokument som 

liknade en läroplan. Dessa första direktiv för vad skolundervisningen skulle innefatta, innehöll 

vissa minimikrav och nödvändiga kunskaper angivna som mål. Ett av målen rörde ämnet 

matematik, att det var nödvändigt att inhämta kunskap i de fyra räknesätten i hela tal (Unenge, 

1999). Denna första typ av läroplan innehåller inte några direkta direktiv om problemlösning, 

men J P Velander (i Wistedt & Johansson, 1991) visar med sin argumentation i Svensk 

Lärartidnings novembernummer år 1884 att ett sådant inslag borde finnas med i 
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undervisningen. J P Velander menar att förståndet och omdömet utvecklas bäst genom 

sysselsättning med exempel från verkligheten och att eleverna ska inbjudas till att lösa 

problem konstruerade så att omväxlande uträkningar sker. Med andra ord fanns det redan i 

slutet på 1800-talet en diskussion rörande vardagsnära matematik och problemlösning.  

 
År 1919 kom en ny undervisningsplan för folkskolan och Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz 

(2000) menar att termen problemlösning inte återfinns alls i denna. Här talas det om uppgifter 

eller tillämpningsuppgifter som ska lösas. I anvisningarna till realskolans kursplan talas också 

om uppgifter eller tillämpningsuppgifter som skall lösas, men tillämpningsuppgifterna är 

indelade i olika typer av ”problem”.  

 

Åren gick och på 1960-talet ersattes folk- och realskolan, efter ett försök med nioårig 

enhetsskola, av grundskolan 1962. Således kom också den första ”riktiga” läroplanen, men 

den hann knappt införas innan det var dags för en ny, Lgr 69, utan att en enda elev tagit sig 

igenom hela grundskolan under Lgr 62 (Unenge, 1999). Wyndhamn mfl. (2000) redogör för 

att termerna problem, uppgifter och tillämpningsuppgifter används i Lgr 62. Dessutom 

förekommer även problemlösning och problembehandling. Även i Lgr 69 diskuteras området 

problemlösning.  

 

1960-talet gled så småningom över till 1970-talet och i slutet på detta årtionde ökade intresset 

för problemlösning inom matematiken i USA. Intresset spreds sedan över hela världen genom 

den fjärde nationella kongressen i matematik som hölls i Berkley, USA (Möllehed, 2001). 

Således ökade även intresset för problemlösning i Sverige och när en ny läroplan, Lgr 80, 

infördes 1980, var ett av huvudmomenten, i kursplanen för matematik, problemlösning 

(Unenge, 1999). Avsnittet inleds med: 

 
Det grundläggande målet för ämnet matematik är att alla elever skall förvärva god 
förmåga att lösa sådana problem av matematisk natur som man möter i hem och 
samhälle. För att lösa sådana problem krävs vanligen att man förstår problemet och 
har en lösningsmetod, att man klarar av de numeriska beräkningar som krävs samt att 
man kan analysera, värdera och dra slutsatser av resultatet (s 100, Skolöverstyrelsen 
& UtbildningsFörlaget, 1980). 

 

Citatet vittnar tydligt om vilken roll problemlösning fick i Lgr 80 och redan ett år efter att 

denna läroplan införts utkom ett kommentarmaterial till kursplanen i matematik, där 

huvudmomentet problemlösning behandlades i form av exempel på olika problem, 
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vardagsproblem, problem integrerade i andra ämnen samt flerstegsproblem (Möllehed, 2001). 

Unenge, redogör även han för olika steg i problemlösning. Han menar att olika läromedel och 

andra lärarledande dokument försökte ge regler åt problemlösning, vilket kunde leda till en ny 

sorts algoritm. Bla. infördes termer som två- och trestegsproblem (Unenge, 1999). 

 

I och med den nya läroplanens fokusering vid problemlösning började debatten om 

skolmatematiken bli mer livlig och en bakgrund till detta var den påtagliga trenden att 

eleverna skulle lära sig matematik för att kunna lösa vardagsproblem (Unenge, 1999). 

Samtidigt, som ett sätt att befästa problemlösningens roll i matematikundervisningen, 

producerades det nya böcker om problemlösning och många läromedel kom efterhand att 

innehålla specifika avsnitt med problemlösning varvat med övriga moment (Möllehed, 2001). 

 

1.1.3. Problemlösning i Lpo 94 

När Lgr 80 verkat i fjorton år kom den nuvarande läroplanen, Lpo 94 och dess tillhörande 

kursplaner. Unenge menar att målet i Lpo 94 pekar på att eleverna genom att lösa problem 

kan lära sig matematik (Unenge, 1999). Detta kan jämföras med det Wyndhamn kallar 

matematik genom problemlösning (i Wyndhamn mfl., 2000). Se vidare i 3.1.2. 

 

Redan under första avsnittet, ämnets syfte och roll, berörs problemlösning. Grundskolan har 

som uppdrag att förbereda eleven för vardagslivet, så att de kan fatta bra beslut i olika 

valsituationer de ställs inför, genom att ge dem möjlighet att utveckla goda kunskaper i 

matematik. Här talas det även om att utbildningen ska ge eleven möjligheten att uppleva den 

tillfredställelse som ligger i att kunna förstå och lösa problem. Dessutom ska utbildningen i 

matematik även skapa tillfällen för eleven att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och givande situationer för att få förståelse för nya insikter och lösningar på 

problem (Skolverket, 2000). 

 

I avsnittet ämnets karaktär och uppbyggnad poängteras att problemlösning alltid haft en 

central plats i matematikämnet. Därefter ges förklaringar på hur problemlösning kan te sig. 

Det påpekas att det vid problemlösning inte alltid behöver användas någon matematisk 

uttrycksform utan att problemen istället kan lösas i anslutning till konkreta situationer. Likväl 

finns det problem som är nödvändiga att lyftas ur sitt sammanhang, tolkas matematiskt och 

lösas med hjälp av begrepp och metoder för att till sist värderas. Avslutningsvis påpekas: 
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för att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativ, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som 
elever i behov av särskilda utmaningar (s 28. Skolverket, 2000).  

 

Citatet visar att matematikundervisningen inte endast kan byggas på problemlösning, men att 

det ska finnas i kombination med andra aktiviteter.  

 

Kursplanen för matematik anger även strävansmål och uppnåendemål. Uppnåendemålen 

innefattar mål som eleven skall uppnå medan strävansmålen utgör vilken inriktning 

undervisningen ska innefatta med väsentliga kunskaper och ligger till grund för lärarens 

planering. Här följer ett exempel från vardera typ av mål som kan knytas till problemlösning. 

Skolan skall sträva efter att eleven: 

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

 

Och i slutet av det femte skolåret skall eleven:  

 
förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt 
kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler (s 28. 
Skolverket, 2000). 

 

Det förstnämnda exemplet får tala för sig själv, medan det andra exemplet kan behöva en viss 

förtydligande förklaring. Eleven skall i slutet av det femte skolåret behärska och kunna nyttja 

sina kunskaper i de fyra räknesätten. Vid en problemsituation kan de ställas inför ett val där 

de ska kunna ta beslut om vilket räknesätt som lämpar sig bäst samt kunna tillämpa det, tex. 

ska de kunna beräkna om de har tillräckligt med pengar med sig till affären för att veta om de 

kan köpa den aktuella tröjan eller inte.  
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2. PROBLEMFORMULERING 
Vi har med stort intresse läst forskning angående begreppet problemlösning. Det vi 

uppmärksammat under vår forskningsgenomgång är att problemlösning återfinns med olika 

förklaringar i olika forskningar och anses innefatta olika funktioner i matematik-

undervisningen. Exempelvis lyfter Wyndhamn mfl. (2000) fram Wyndhamns beskrivning av 

att undervisning kan bedrivas för, om och genom problemlösning och att dessa olika 

funktioner haft olika fokus i tidigare läroplaner, vilket kommer redogöras för i kapitel 3. I och 

med de olika syner på problemlösning som cirkulerar i forskningsvärlden väcks frågor kring 

vilken syn lärare, som arbetar aktivt med problemlösning, har på detta begrepp. Med detta 

som bakgrund formulerade vi syftet med undersökningen.  

 
2.1. Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta del av erfarna lärares syn på problemlösning i 

matematikundervisningen och hur den förhåller sig till dagens läroplan. Avslutningsvis är 

syftet att se vilken syn lärarna anser att problemlösningens roll har i undervisningen. 

 

Undersökningen kommer att genomföras med inspiration av fenomenografin. Med syn på 

problemlösning menas lärarnas uppfattning av problemlösning och inte uppfattning om 

problemlösning. En uppfattning om något handlar om åsikter och har ingen fenomenografisk 

anknytning (Nilsson, 2008). Patel och Davidsson (2003) skriver att när människor delger sin 

uppfattning av ett fenomen handlar det om hur vi resonerar och sätter fenomenet i förhållande 

till sin omvärld och sig själv. I undersökningen läggs fokus på uppfattningar av 

problemlösning vilket innebär att lärarna har erfarenhet av fenomenet och kan utifrån den ge 

sin beskrivning utan att endast delge positiva och negativa åsikter.  

 

2.1.1. Frågeställningar 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Vad är problemlösning i matematik för lärarna och hur förklarar de begreppet?  

• Vilket förhållande råder mellan lärarnas och kursplanens syn på problemlösning i 

matematik? 

• Vilken syn har lärarna på problemlösningens roll i undervisningen? 
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3. FORSKNING MED RELEVANS FÖR STUDIEN 
I detta avsnitt redovisar vi den forskning vi tagit del av och som har relevans för vår studie. Vi 

redogör för olika forskares syner på problemlösning samt problemlösningens för- och 

nackdelar.  

 

3.1. Olika syner på problemlösning 
I följande avsnitt kommer vi att förklara problemlösning utifrån olika forskningar som gjorts 

kring begreppet. Vissa beskrivningar kommer att gå in i varandra, men det kändes omöjligt att 

undvika denna överlappning för att inte vissa förklaringar skulle bli missvisande. Wyndhamn 

mfl. (2000) redogör för olika syner på problemlösning utifrån fyra olika ytor och Wyndhamns 

tre olika perspektiv på problemlösning, Möllehed (2001) inriktar sig på klassifikationer av 

Polya och Hagland, Hedrén och Taflin (2005) lyfter fram kriterier för problemlösning. 

Förhållandet mellan de olika synerna beskrivs mer ingående under varje avsnitt.   

 

3.1.1. Modell som förklarar problemlösning 

Modellen som följer kommer från Wyndhamn mfl. (2000) och återger deras syn på 

problemlösning.  

 

 
Figur 3.1.  Modell för syn på problemlösning (s.14) 

 

Wyndhamn mfl. (2000) förklarar modellen på följande vis. På modellens vertikala axel finns 

tillämpning som står för i vilken grad av användning av redan befintliga kunskaper och 

färdigheter som eleven behöver vid problemlösning. I den andra änden av den vertikala axeln 

finns inlärning som innebär att problemlösning används som ett medel för att eleven ska lära 

sig något nytt. I modellens horisontella axel finns dels arbetssätt som står för 

problemlösningens praktiska sida om vad som sker i klassrummet och dels tankeprocess som 

innebär elevens grad av intellektuella tankeprocesser i problemlösning. 

 

D C 

B A 

INLÄRNING 

ARBETSSÄTT TANKEPROCESS 

TILLÄMPNING 
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Ytorna mellan axlarna är benämnda med A, B, C och D och i de olika ytorna har Wyndhamn 

mfl. (2000) placerat in olika sorters problemlösningar. I yta A har problemlösning karaktären 

av diskussioner om bla. olika strategier, tekniker och regler vid problemlösning inplacerade i. 

Eleverna har redan vissa kunskaper och färdigheter, det som krävs av eleverna är att de ska 

ordna dem på lämpligt sätt för att lösa problemet. Ofta krävs det av eleven att skapa en väg 

genom tidigare färdigheter och kunskaper för att klara lösningen.  

 

I yta B är beskrivningen på problemlösning att den har karaktären av vardagsanknytning, 

aktivitet vid ett tema, kluringar eller som tankenötter. Problemlösningen sätts in i ett 

sammanhang och ska lösas enskilt eller i grupp. Detta kan jämföras med en av Mölleheds 

syner på problemlösning, där problemen skall ha en vardagsanknytning med en matematisk 

karaktär som eleverna kan möta i vardagslivet utanför och efter skolan. Svårigheter kan finnas 

i att hitta sådana problem, det som är vardagsrelaterat för en elev kan upplevas som 

konstruerat av en annan. Möllehed har själv en lösning på detta genom att låta eleverna själva 

skapa egna problem som de sätter in i ett relevant sammanhang och låter kamrater lösa dem. 

Hon kallar detta räknesagor. Under yta B kan även det Möllehed kallar trickartad 

problemlösning passa in. Eleverna måste använda sig av alternativa lösningsmetoder och inte 

de vanliga lösningsmetoderna som de brukar använda. Denna typ av problemlösning använder 

man sig av för att träna upp elevernas flexibla tänkande och för att de inte ska fastna i 

rutinmässiga tankebanor (Möllehed, 2001). 

 

Ytan C beskriver problemlösning med karaktären av att något nytt ska läras in av eleverna, 

antingen sker problemlösningen enskilt eller i grupp. Det nya som ska läras in kan handla om 

olika matematiska begrepp, tillvägagångssätt, eller om omvärldskunskaper. Med dessa 

problemlösningar ökar elevernas medvetenhet om matematik. Möllehed (2001) beskriver 

denna syn på problemlösning med sina egna ord och kallar det för öppna problem. Det 

innebär att läraren formulerar ett problem som eleverna sedan ska lösa genom att samla in 

betydelsefull material för problemet eller så får eleverna välja inriktning på problemet. De 

båda sätten av öppna problem leder till att läraren förväntar sig olika lösningar på problemet 

från eleverna (Möllehed, 2001). 

 

Elevernas verksamhet med problemlösning vid yta C är bakgrunden till yta D, dvs. 

aktiviteterna vid yta C förklarar samband för eleverna så att eleverna får en förståelse. Det 
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leder till tankeprocesser hos eleverna som sedan ska analyseras och värderas i 

problemlösningen, detta är beskrivningen på problemlösning i yta D (Wyndhamn mfl., 2000).   

  
3.1.2. Wyndhamns för-, om- och genomperspektiv  

Wyndhamn mfl. (2000) menar att skolans mål för matematiken från olika läroplaner, som 

verkat genom åren, har påverkat synen på problemlösning. Författarna beskriver i sin studie, 

en av Wyndhamns tidigare forskningar där han jämför problemlösning i de olika 

styrdokumenten Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Han använder sig av prepositionerna för (Lgr 

69), om (Lgr 80) och genom (Lpo 94) för att förtydliga skillnaden på problemlösning inom 

matematikämnet mellan de olika styrdokumenten. 

 
Det första perspektivet, för-perspektivet, handlar enligt Wyndhamn om att lärarna undervisar 

eleverna i matematik för problemlösning, dvs. eleverna ska lära sig matematik för att klara av 

att lösa problem inom matematik (i Wyndhamn mfl., 2000). Riesbeck skriver också om 

Wyndhamns för-perspektiv och ger beskrivningen för att eleverna ska kunna genomföra en 

problemlösning anses de vara tvungna att träna och befästa enskilda aritmetiska operationer 

innan de kan klara av att lösa matematiska problem (Riesbeck, 2000). Wyndhamns för-

perspektiv kan sättas i relation till Wyndhamn mfl. (2000) syn på problemlösning som går 

under yta C, där eleverna ska öka sin matematiska medvetenhet (se figur 3.1.). 

 

Vidare beskriver Wyndhamn om-perspektivet, som handlar om att lärarna undervisar eleverna 

om problemlösning i matematikämnet. Det innebär att eleverna lär sig välja rätt och kan 

tillämpa räknesätten för att komma fram till lösningen på problemet (i Wyndham mfl., 2000). 

Detta kan likställas med den förklaring Wyndhamn mfl. (2000) har på den syn av 

problemlösning som hamnar under yta A (figur 3.1.). 

 

Perspektiv nummer tre, genom-perspektivet, har målet att göra eleverna till matematiska 

tänkare menar Wyndhamn. Det är genom problemlösning som eleverna lär sig att utveckla 

matematiska tankar och idéer (i Wyndhamn mfl., 2000). Riesbeck skriver utifrån Wyndhamns 

genom-perspektiv att problemlösning anses vara det sätt som eleven lär sig de matematiska 

redskapen och procedurerna (Riesbeck, 2000). Även detta kan jämföras med det Möllehed 

(2001) kallar öppna problem. Sätter vi genom-perspektivet i relation till Wyndhamn mfl. 

(2000) fyra olika syner på problemlösning framkommer likheter med yta C och D. Likheterna 
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är att något nytt ska läras in genom problemlösning och att eleverna får en förståelse för 

matematik. 

 

3.1.3. Polyas klassifikationer av problemlösning 

Möllehed (2001) skriver om Polyas klassificering av problemlösning. Till skillnad från 

Wyndhamns tre perspektiv (i Wyndhamn mfl., 2000) handlar Polyas indelningar om hur 

många val eleven måste göra mellan olika matematiska regler och modeller i en 

problemlösning, dvs. olika svårighetsgrader på problem. De fyra indelningarna kan alla 

placeras in i Wyndhamn mfl. (2000) fyra olika ytor beroende på vilket sammanhang 

problemlösningen förekommer.  Nedan följer Polyas olika indelningarna:  

 
1. One rule under your nose 

- är en typ av problemlösning som löses av eleven genom att denne inte reflekterar 

över vilken metod eller regel som behövs användas för att lösa problemet, regeln eller 

metoden har nyligen presenterats och diskuterats för eleven.  

 

2. Application with some choice 

- en problemlösning som eleven kan lösa genom användning av en regel eller en 

metod som använts tidigare, eleven måste göra ett val. 

 

3. Choice of a combination  

- en problemlösning där eleven måste kombinera två eller flera regler eller metoder, 

eleven måste göra flera val.  

 

4. Approaching research level  

- en problemlösning där eleven använder sig av nya kombinationer av regler och 

modeller i flera steg och där eleven måste ha en hög grad av självständighet och 

logiskt tankesätt, eleven måste göra val i flera steg (Möllehed, 2001). 

 

3.1.4. RIMA - rika problem i matematiken 

Hagland mfl. (2005) anser att diskussioner av matematiska begrepp och tillvägagångssätt är 

viktiga vid problemlösning. För att detta ska uppnås behöver problemen uppfylla sju kriterier 

enligt forskarna. Det framgår dock inte om Hagland mfl. menar att det forfarande handlar om 

problemlösning trots att alla kriterierna inte uppfylls samtidigt. Sätts kriterierna var för sig i 
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relation till de fyra olika ytorna i Wyndhamn mfl. (2000) samt Wyndhamns tre perspektiv (i 

Wyndhamn mfl., 2000) kan likheter urskiljas, men eftersom Hagland mfl. (2005) anser att alla 

kriterier ska uppfyllas samt att de redogör för kriterier (se kriterium 2 och 3) som ingen i vår 

tidigare forskning har berört kan inga direka paralleller dras. Här följer kriterierna: 

  

1. Problemen ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier  

- detta innebär att eleverna ska använda sig av tidigare kunskaper och färdigheter som 

denne besitter, men även att eleven upplever ett behov att prova nya vägar och skaffa 

sig nya kunskaper och färdigheter för att komma fram till lösningen av problemet. I 

lösningssituationen är det möjligt att flera olika lösningsstrategier framkommer och att 

eleverna behöver jämföra, analysera och reflektera över dem. 

 

2. Problemen ska vara lätta att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det 

- det betyder att alla ska känna att de förstår problemet och att de har en förmåga att 

arbeta med det, även om inte alla elever kan lösa hela problemet ska de känna att de är 

en bit på väg mot lösningen. I grupp eller i hela klassen diskuteras sedan problemet 

och då framkommer det hur långt de enskilda eleverna eller grupper har löst uppgiften. 

 

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

- dvs. eleverna ska inte uppleva att problemen inte utmanar deras tankar och de ska 

inte känna att de löser problemen rutinmässigt.  

 

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

- med detta menas att det ska finnas olika lösningsalternativ på problemen och att 

eleverna ska träna på att redovisa sina lösningar på olika sätt med hjälp av olika 

uttrycksformer, (representationer) tex. genom konkret material, bild, graf, siffror eller 

text. 

 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och 

matematiska idéer  

- det betyder att problemen ska vara av karaktären att de kan lösas på många sätt och 

att dessa kan lyftas upp i diskussioner i liten grupp eller i hela klassen. 
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6. Problemen ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden  

- eftersom problemen ska kunna lösas med olika strategier och olika uttrycksformer 

kommer problemlösningarna in på olika områden inom matematiken. Det innebär en 

risk om läraren i matematikundervisningen håller isär de olika delarna inom 

matematiken och tar en sak i taget, tex. aritmetiken, algebran, geometrin. Det blir då 

svårt för eleven att se sambanden matematikens olika delar. 

 

7. Problemet ska kunna leda till att eleverna och lärarna formulerar nya intressanta 

problem  

- detta är ett sätt att se elevernas kunskaper, men samtidigt fördjupar och bygger 

eleverna upp sin kunskap genom att själva formulera egna problem (Hagland mfl., 

2005).   

 

3.2. Problemlösningens fördelar i matematiken 

Problemlösning har som nämnts förekommit genom historien (se 2.1.2.) och det borde betyda 

att det finns goda argument för problemlösning i forskning. Ahlberg (1992) anser att barn 

befäst en viss matematisk kunskap och använt olika matematiska lösningar i sin vardag, utan 

siffror och symboler, redan när de påbörjar sin skolgång. Skolan i sin tur presenterar en mer 

formell matematik för eleverna och Ahlberg menar att barn upplever svårigheter med 

övergången mellan sin egen erfarenhet och det skolan presenterar. Hon anser att 

problemlösning kan fungera som en brygga mellan elevens och skolans matematik och att de 

genom problemlösningen kan lära sig olika matematiska begrepp och symboler. I sin studie 

utvecklade Ahlberg bla. en undervisningsserie som innehöll problemlösningsuppgifter 

indelade i fem faser, alla med utgångspunkt i barnens vardag. De första uppgifterna bestod av 

berättelseproblem och hade inte något aritmetiskt innehåll, dvs. problemet innehöll inga tal. 

De nästkommande hade aritmetiskt innehåll men inga räkneoperationer behövde ske. De tre 

sista faserna bestod av olika uträkningar, ologiska problem samt benämnda uppgifter 

(Ahlberg, 1992). Denna stegring av problemlösning kan ge eleverna en förståelse för olika 

matematiska begrepp och samtidigt kan de känna att matematiken har en anknytning till 

verkligheten och deras erfarenheter. Enligt Skolverkets kvalitetsgranskningar 2001-2002, 

vilken Möllehed (2001) redogör för när hon diskuterar vardagsanknuten problemlösning, kan 

de elever som är särskilt nöjda med undervisningen se en koppling mellan kunskaperna i 

skolan och deras vardagliga värld.  
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Ahlberg drar slutsatsen utifrån sin studie, där hon låter elever lösa olika matematiska problem, 

att problemlösningen står i nära relation mellan elev och problem. Hon förklarar det med 

elevens yttre och inre referensram, där den yttre står för elevens erfarenhet och förförståelse 

och den inre representerar problemets innehåll. Hon menar att dessa två faktorer är avgörande 

för hur problemlösningsprocessen fortskrider. Blir inte avvägningen den rätta ger inte 

problemlösningen något för eleven, men lyckas man med att väga dessa faktorer rätt mot 

varandra så är problemlösning ett effektivt sätt att lära sig på (Ahlberg, 1992).  

 

Samtidigt är det viktigt att påpeka, menar Hagland mfl., att problemlösningen i sig ger 

eleverna motivation och möjlighet att bygga upp och vidga sina kunskaper i matematik. Vid 

problemlösning får de en upplevelse av vilka kunskaper som krävs för en lösning och de får 

tillfälle att träna på att använda egna uppbyggda kunskaper (Hagland mfl., 2005). Ahlberg är 

inne på liknande spår och menar att om eleverna dessutom får presentera sina lösningar för 

varandra får de en förståelse för att det kan finnas olika lösningsstrategier till ett och samma 

problem. De lär sig därmed att reflektera över sin egen lösning och vidare ökar de sin egen 

förståelse samtidigt som de upptäcker att det finns olika sätt att tänka för att komma fram till 

ett svar (Ahlberg, 1992). Just tankeprocessen, menar Ljungren (2001) är källan till inlärning. 

Det är tankarna som leder fram till lösningen och kan eleven berätta hur hon/han tänkte så är 

det en bekräftelse på att det finns kunskap om det som innefattades i problemet. Hagland mfl. 

(2005) menar att det förutom den mängd av effekter som problemlösningen har på eleverna, 

kan den även ge lärarna något. Om man låter eleverna arbeta med att lösa problem ger det 

lärarna en förståelse för elevernas idéer och de kan lättare sätta sig in i deras tankeprocesser 

och därmed ge varje enskild elev det stöd hon/han behöver.   

 

3.3. Problemlösningens nackdelar i matematiken 
Problemlösning har trots de nämnda fördelarna även kritiserats. Dahlgren, Fritzén, Sjöström 

och Wallebäck (1991) förklarar, att om problemlösning avskärmas från matematikämnet och 

från verkliga situationer, kan eleverna uppfatta detta som om de lär sig problem och stoff som 

inte har någon verklig mening. Problemlösningen blir till ett självändamål. Det är viktigt att 

lärarna förklarar mål och motiv med problemlösning för eleverna, annars kan eleverna inte 

uppfatta syftet med problemlösningen och ser det som en sak och matematiken som en annan. 

Löwing går steget längre med kritiken mot lärarens roll vid problemlösning och refererar till 

Wyndhamn och hans argument för vikten av tydlig lärarroll. Det är inte självklart att eleverna 

överför den kunskap de har förvärvat i den formella situationen till att lösa problem i 
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vardagssituationen. Det Wyndhamn menar är att problemlösningen inom matematikämnet och 

det i vardagen inte är av samma karaktär och kommuniceras på olika vis, skriftligt eller 

muntligt respektive direktupplevt. Problemlösningen är kontext-beroende och tankemodeller 

överförs inte automatiskt mellan situationerna. Han säger att lärarna måste vara tydliga i sitt 

språk för att stimulera eleverna och kunna gå fram och tillbaka mellan olika situationer. 

Därmed kan eleverna generalisera sina kunskaper för att använda dem i olika 

problemlösningssituationer (i Löwing, 2004).  

 
Löwing (2006) beskriver även en nackdel i sin bok från sin avhandling baserad på en 

observation från en lektion där eleverna arbetade med problemlösning i grupp. När läraren 

förde diskussion med gruppen, nöjde hon sig med att höra gruppens kollektiva svar av 

lösningsstrategier. Flera elever blev förbisedda av klasskamraterna och av läraren och var inte 

delaktiga i diskussionen och följden blev att de inte lärde sig något. Detta blev läraren aldrig 

medveten om. 

 

Vidare skriver Wistedt och Johansson (1991) att problemlösning kan göras på rutin och få en 

negativ effekt om eleverna tränar in olika strategier för olika problemlösningar. De menar att 

eleven inte behöver göra en större ansträngning eller använda kognitiva processer för att lösa 

problemlösningen. Detta är något som Ahlberg (1992) problematiserar i sin avhandling och 

anser inte lästalen i matematikboken som problemlösning. Ofta kommer ett avsnitt i 

läroboken och därefter ett problem som eleverna ska lösa, avsnittet och problemet behandlar 

många gånger samma område inom matematiken och eleven behöver inte fundera på hur 

han/hon ska lösa problemet. Det krävs inte heller här någon större ansträngning av de 

kognitiva processerna för eleven, de gör det rutinmässigt. Problemlösning som avslutar ett 

avsnitt i läroboken anses av Ahlberg som ett moment där eleverna fortsätter att träna de 

matematiska färdigheterna. 

 

En annan nackdel som rör läroboken är att problemlösning med samtal och diskussion, för 

vissa lärare, elever och föräldrar, inte anses som någon ”riktig matematik” och inte heller lika 

viktig som när man räknar i läroboken i matematik. De anser att man inte hinner med 

problemlösning för då hinner de inte med matematikboken (Malmer 1999). Löwing skriver 

utifrån Hoyles att eleverna inte vill höra någon djupare förklaring eller om olika strategier 

från läraren. Eleverna vill istället bli lotsade och höra enkla förklaringar, från lärarna, hur de 

på en algoritmisk nivå ska lösa problem (i Löwing, 2006). 
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3.4. Forskningens roll i analysen 
Vi har i detta kapitel redovisat forskning med relevans för vår undersökning. I analysdelen 

kommer vi att analysera vårt resultat i relation till de olika syner som framkommer i den 

redovisade forskningen. Analysens tre delar kommer att behandla syftet utifrån våra 

frågeställningar.  I den första delen analyseras lärarnas syner främst i förhållande till 

Wyndhamn mfl. (2000) olika syner på problemlösning utifrån fyra olika ytor samt 

Wyndhamns (i Wyndhamn mfl. 2000) tre perspektiv. Den andra delen, vilken belyser lärarnas 

syn på problemlösning i relation till kursplanens syn, kommer analyseras i förhållande till 

dagens kursplan i matematik (Skolverket, 2000). Slutligen kommer del tre, lärarnas syn på 

problemlösningens roll i undervisningen, i första hand att analyseras i relation till 

Wyndhamns tre perspektiv (i Wyndhamn mfl., 2000) men även andra som tar upp detta i sin 

forskning. Alla tre delar kommer under analysens gång även att kompletteras med andra 

forskares förslag på hur problemlösning kan gå till i verksamheten för att förtydliga de 

abstrakta modeller och perspektiv som sätts i relation till vårt resultat.  
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4. METOD 
I detta avsnitt kommer vi att behandla vår metod för undersökningen där urval, 

datainsamlingsmetod, procedur och analysmetod presenteras. Vi delger även de risker som 

kan påverka undersökningens verifiering. Vi har inspirerats av att se vår forskning ur ett 

fenomenografiskt perspektiv, vilket vi redogör mer ingående under analysmetoden.  

  

4.1. Urval  
Här följer en redogörelse för vårt urval för undersökningen. Vi inledde med att utforma tre 

olika kriterier som intervjupersonerna skulle uppfylla för att vi skulle kunna få svar på våra 

frågeställningar. För att kunna diskutera problemlösning inom matematik ur ett didaktiskt 

perspektiv, anser vi att det krävs utbildning inom ämnet. Det krävs även erfarenhet av 

undervisning i matematikämnet för att på ett välgrundat sätt kunna ta ställning till och delge 

sin syn på problemlösning. Det sista kriteriet kom till med anledning av att vi själva, i vår 

kommande lärarroll kommer att undervisa mot dessa skolår och för att vår kunskap ligger 

inom detta område. 

 

• Behörighet att undervisa i matematik, 

• Minst 10 års erfarenhet av matematikundervisning, 

• Verksam i skolår 1-5. 

 

Utifrån kriterierna fick vi sedan, genom personer vi mött inom skolans verksamhet kontakt 

med lärare som uppfyllde kraven. Vi intervjuade fem lärare. Två av dem var handledare vi 

haft under vår VFU, vilka uppfyllde våra kriterier precis som de andra tre lärarna. Inför 

intervjuerna var vi väl medvetna om att det inte alltid är en fördel att ha en relation till 

intervjupersonerna, men vi anser, att vår relation till dessa personer inte påverkat resultatet. Vi 

ansåg, i enlighet med Kvale (1997) att den trygghet som redan fanns mellan oss gjorde att de 

kunde tala fritt om sina upplevelser. De tre övriga intervjupersonerna hade vi ingen relation 

till innan intervjutillfällena.  

 

De fem lärarna som intervjuades var alla kvinnor och att det blev så var en ren slump. Lärarna 

fick sina identiteter avkodade allt enligt konfidentialitetskravet som återfinns i de etiska 

forskningsprinciperna (Vetenskapsrådet, 2008). De utbildade sig mellan åren 1971-1997, två 
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av lärarna är utbildade till lågstadielärare, två till mellanstadielärare och den femte till 1-7-

lärare. Idag arbetar två som speciallärare och de övriga tre mot de tidigare åldrarna, år 1-5. 

 
4.2. Datainsamlingsmetod 

Vid val av datainsamlingsmetod redogör Kvale för att det finns kvantitativa samt kvalitativa 

undersökningsmetoder att tillgå och valet mellan de olika metoderna bestäms beroende på 

vilken forskningsfråga som ställts. Vidare menar Kvale att dessa metoder kan ses som verktyg 

för att få svar på sin forskningsfråga (Kvale, 1997). Eftersom vi inte var ute efter att statistiskt 

generalisera, vilket en kvantitativ forskningsmetod går ut på, ansåg vi precis som Denscombe, 

att en kvalitativ undersökningsmetod var att föredra i vår undersökning, eftersom vårt mål var 

att se variation och spridning av uppfattningar (Denscombe, 2004). Vidare kände vi att 

kvalitativa intervjuer blev ett logist val för att på bästa sätt uppnå vårt syfte med att presentera 

människors tankar och uppfattningar om ett visst fenomen. Genom att använda oss av denna 

metod kunde vi på bästa sätt ta del av lärarnas syn på problemlösning och vi kunde ta del av 

deras bakomliggande tankar. I enlighet med Kvale ansåg vi att det var genom intervjuerna 

med väl utformade frågor och lyhört lyssnande som vi erhöll intervjupersonernas grundligt 

prövade kunskaper (Kvale, 1997). Dessutom krävs det, enligt Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003), kvalitativa intervjuer för att komma fram till resultat inom 

fenomenografin. 

 

4.3. Procedur 

Efter att ha läst forskning kring problemlösning, formulerat syfte och frågeställningar skapade 

vi relevanta intervjufrågor (se bilaga 2) ämnade att uppfylla syftet och frågeställningarna. De 

intervjufrågor vi formulerade innan intervjutillfällena utgjorde basen för intervjuerna. Under 

var och en av intervjutillfällena tillkom sedan olika följdfrågor för att förtydliga, förklara och 

gå på djupet i lärarnas syn på problemlösning. 

 

Sju lärare, vilka alla uppfyllde våra kriterier, kontaktades till en början via e-mail (se bilaga 

1). I e-mailet använde vi begreppet anonym, men insåg efter att vi läst de etiska 

forskningsprinciperna (Patel & Davidsson, 2003) att vi istället borde ha använt konfidentiell, 

vars innebörd är att vi som forskare är de enda som vet om intervjupersonernas identitet. Hade 

intervjupersonerna varit anonyma skulle ingen, inte ens vi som forskare haft tillgång till deras 

identitet.  
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Fem av dem som kontaktades svarade och gav sitt godkännande att ställa upp på en intervju. 

Tid och plats bokades sedan via e-mail eller telefon. De två inledande intervjuerna 

genomfördes med syftet att fungera som förintervjuer för att testa frågornas relevans och 

tillförlitlighet. Efter att vi genomfört intervjuerna kände vi att frågorna var väl anknutna till 

vårt syfte och inga korrigeringar behövde göras. Därmed valde vi att inkludera dessa två 

intervjuer i undersökningen.  

 

Fyra av intervjuerna har skett på lärarnas arbetsplatser i rum där vi kunnat prata ostört. En av 

intervjuerna har skett i ett neutralt rum på högskolan i Halmstad. Vid intervjutillfällena har vi 

båda agerat som intervjuare. Innan intervjun påbörjades och diktafonen slogs på redogjorde vi 

för Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008). Vi redogjorde även 

kortfattat vad vårt syfte med undersökningen och intervjuerna var.  

 

De inledande frågorna om intervjupersonernas utbildning, när de utbildade sig, med vilka 

åldrar de arbetade med osv. var de första frågorna vid alla intervjutillfällena. De andra 

frågorna som handlade om problemlösning ställdes inte alltid i samma ordning, utan de kom i 

den ordning som passade den specifika intervjusituationen, beroende på hur intervjupersonen 

svarade på frågorna. Detta är enligt Patel och Davidsson en låg grad av standardisering, när 

frågorna inte kommer i samma ordning i alla intervjuer (Patel & Davidsson, 2003). Vi ansåg 

att denna låga grad av standardisering passade våra intervjuer, eftersom frågorna var öppna 

frågor och vi inte kunde förutse vad intervjupersonerna skulle svara. Vi resonerade även som 

så att intervjupersonerna i sitt svar skulle kunna komma in på andra frågor, eftersom frågorna 

låg nära varandra och handlade om samma sak men med olika vinklingar. I våra frågor 

lämnades likaså stort utrymme för intervjupersonerna att svara, vilket Patel och Davidsson 

förklarade som en ostrukturerad intervju. Detta innebar att vi som intervjuare inte kunde 

förutse vilka variationer intervjupersonen svarade (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Därefter har de transkriberats för analys. 

Transkriberingen gjordes enskilt eller tillsammans och intervjupersonernas svar skrevs ner 

ordagrant, dvs. i form av talspråk. 
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4.4. Analysmetod 
När alla intervjuer var genomförda och transkriberade läste vi dem noggrannt var för sig, 

skrev ner tankar och förslag på kategorier att analysera utifrån. Syftet med detta var att 

inledningsvis inte påverkas av varandras tolkningar och göra resultet mer reliabelt genom att i 

nästa steg jämföra våra enskilda tolkningar med varandras. 

  

När vi tog oss an analysen inspirerades vi av fenomenografin. Patel och Davidsson (2003) 

beskriver fenomenografin som en ansats där fokus ligger på att studera uppfattningar. Den 

fenomenografiska analysens syfte anses i det avseendet att studera hur fenomen i omvärlden 

uppfattas av människor. Nilsson (2008) menar att fenomenografi vidare handlar om att se 

variationer av hur detta fenomen uppfattas. I vår undersökning är detta fenomen 

problemlösning i matematik och då vi endast intervjuade fem lärare hade vi ingen möjlighet 

att se någon större spridning av uppfattningar, därav att vi endast inspireras av 

fenomenografin.  

 

Enligt Johansson och Svedner (2004) gör många studerande felet att analysera resultatet fråga 

för fråga, eller person för person. Vi ville undvika detta och tog stöd av deras förslag om hur 

man kan, genom att skapa ”ett diagram”, sortera olika citat som stärker informanternas 

uppfattning (Johansson och Svedner, 2004). I vår analys utgick vi från våra olika 

frågeställningar och i den första analysdelen valde vi att sortera intervjupersonernas svar som 

berörde deras syn på problemlösning genom en maindmap. Detta utmynnade i ett antal 

huvudkategorier och för att presentera dessa skapades en överskådlig tabell, för att visa vilken 

lärare som stod för vilken syn. Vidare analyserades kategori för kategori för att visa på vilken 

spridning av förklaringar det fanns under varje kategori. I analysdel två sattes sedan lärarnas 

syn på problemlösning i relation till kursplanen i matematik och dess syn på problemlösning. 

Avslutningsvis, utifrån frågeställning tre, analyserades resultatet till vilken roll lärarna ansåg 

problemlösningen ha i undervisningen. Vad analysen visar redovisas i kapitel 5. 

 
4.5. Verifiering 
I detta avsnitt redovisas de risker som kan påverka undersökningens verifiering. Ordet 

verifiering har vi lånat från Kvale (1997) som använder detta som ett övergripande begrepp 

för reliabilitet, validitet och generalisering.  
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4.5.1. Reliabilitet 

Johansson och Svedner (2004) påstår att reliabiliteten, vilket mäter tillförlitligheten på 

resultatet, i praktiken aldrig är perfekt. Det gäller som forskare att komma perfektheten så 

nära som möjligt genom att beakta de faktorer som kan försämra resultatets tillförlitlighet. I 

vår undersökning finns det ett antal risker som kan försämra reliabiliteten. Med tanke på att vi 

valt att använda kvalitativa intervjuer finns risken, vilket även Kvale (1997) skriver om, att 

ledande frågor kan bli ställda och att man på så sätt kan påverka intervjupersonernas svar. 

Dessutom blir inte samma frågor ställda i exakt samma ordning när man som vi valt att 

använda en ostrukturerad inriktning på intervjuerna. Vidare kan reliabiliteten, enligt 

Johansson och Svedner (2004) minska om intervjuarnas uppmärksamhet varierar vid de olika 

intervjutillfällena. Vi anser även att intervjupersonernas dagsaktuella humör och hälsa kan 

påverka tillförlitligheten åt fel håll.  

 

4.5.2. Validitet 

Validiteten avser att mäta om resultatet ger en sann bild av det som undersökts (Johansson 

och Svedner, 2004), dvs. förhållandet mellan syfte, frågeställningar, resultat och analys ska 

vara sanningsenligt. I vår undersökning kan validiteten påverkas negativt om intervju-

personerna talar osanning. Om valet blir att vid transkriberingen ändra från talspråk till 

skriftspråk kan det forma svaren till att ge en fel bild än vad som kom fram vid själva 

intervjun. Vidare kan validiteten försämras om vi som forskare, genom att bli ”hemmablinda”, 

tar för givet att alla uppfattar och avser samma sak som vi gör angående begrepp som 

behandlas i undersökningen.  

 

4.5.3. Generalisering 

Det är svårt att i en kvalitativ undersökning med intervjuer, och dessutom ett fåtal intervjuer, 

generalisera sitt resultat. Förmågan att dra slutsatser och säga att så här är det, dvs. 

möjligheten till det Kvale (1997) kallar mätning uteblir. 
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Flera möjliga Utan matematisk Matematikämnet = Kompetens -

svar uträkning problemlösning lösningsstrategi

1 X X

2 X X

3 X X X

4 X X X

5 X X

5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt kommer vi att visa på resultatet av våra intervjuer samt analysera dem med 

inspiration från fenomenografin. Inledningsvis delger vi de intervjuade lärarnas syn på 

problemlösning genom att ha delat in dem i en tabell med olika kategorier, vilka därefter 

beskrivs var för sig. Sedan redogör vi för förhållandet mellan lärarnas och kursplanens syn på 

problemlösning i matematikämnet. Till sist beskriver vi lärarnas syn på problemlösningens 

roll i undervisningen.  

 
5.1. Erfarna lärares syn på problemlösning 

Ur intervjumaterialet framkommer det att alla lärare har mer än en förklaring på vad 

problemlösning är. Lärarnas syner kan i första hand sättas i relation till det Wyndhamn mfl. 

(2000) skriver om olika syner på problemlösning. Det kan även hänföras till Wyndhamns (i 

Wyndhamn mfl., 2000) för-, om- och genom-perspektiv samt Ahlbergs tankar kring 

problemlösning. Det framkommer i intervjuerna att en del av lärarnas förklaringar 

överrensstämmer med varandras, men att de uttrycker sig olika för att beskriva dem. Tabellen 

nedan visar de fyra huvudkategorier av förklaringar på problemlösning som framkommer i 

intervjumaterialet samt vilken lärare som står för vilken förklaring. Vi kommer 

fortsättningsvis att analysera kategori för kategori och visa på den spridning av uttryck som 

framkommer i intervjuerna.  

 

Tabell 5.1. Lärarnas syn på problemlösning 
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5.1.1. Flera möjliga svar 

Den första kategorin (tabell 5.1.), vilken tre av lärarna benämner som en förklaring till vad 

problemlösning är, redogör problemlösning som uppgifter där det finns flera möjliga svar: 

 
Problemlösning det är uppgifter där det inte finns ett givet svar det kan finnas flera 
lösningar tex. Jag är inte ute efter rätt eller fel när man jobbar med problemlösning. 

 

Läraren menar att det rätta svaret inte är i fokus vid problemlösning, utan det är den kognitiva 

processen som är den viktiga. I samband med detta nämner även läraren fördelen med att 

eleverna får ta del av varandras lösningar. Problemlösningen finns till för att ”utvidga tänket” 

som hon uttrycker det och menar, precis som Ahlberg (1992), att om eleverna får möjlighet att 

delge sina svar till varandra lär de sig att reflektera över sitt svar och upptäcker bla. att 

kamraternas resultat kan vara minst lika korrekta. Inlärning sker här i delgivandet av egen och 

mottagandet av någon annans tankeprocess, men problematiken med detta sätt att se på 

problemlösning är om det är frågan om nya kunskaper som inhämtas, eller om det är redan 

befintliga kunskaper som befästs. Lärarna som deltog i undersökningen antyder att eleverna 

vid problemlösningstillfället utnyttjar sina egna tidigare kunskaper, men när kamraterna 

delger sina svar kan eleverna även lära sig något. Följande citat får bekräfta detta:  

 
Det passar ju ofta bra att göra det i grupp att höra lite grann vad de har för förslag å 
kan dela med sig [...] ofta när de säger sådär att så tänker inte jag då tycker jag det är 
väldigt bra, för då har de lyssnat på sin kompis och i alla fall reflekterat [...] över att så 
tänker han men jag gör på ett annat sätt. 

 

Eftersom tankeprocessen är i fokus, är det av intresse att sätta den i relation till Wyndhamn 

mfl. (2000) modell (se figur 3.1.) över olika förklaringar på problemlösning. Eftersom det 

enligt lärarna inledningsvis handlar om att tillämpa tidigare kunskaper med fokus på 

tankeprocessen passar synen ”flera möjliga svar” in på yta A men när processen övergår till 

att eleverna får möjlighet att ta del av varandras svar och målet är att en inlärning skall ske 

blir problemlösningen i detta fall ett arbetssätt för att lära sig något nytt, vilket innebär att 

”flera möjliga svar” även kan placeras i yta C.  

 

De lärare som anser att problemlösning handlar om uppgifter där olika lösningar är möjliga 

och där inget givet rätt eller fel finns, har ett annat mål än själva problemlösningen i sikte. 

Den kunskap som inhämtas avgörs uppenbarligen av elevens förförståelse och blir därmed 

individuell. Det kan jämföras med Wyndhamns (i Wyndhamn mfl., 2000) genom-perspektiv, 
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eftersom målet där är att, på något sätt, göra eleverna till matematiska tänkare och få dem att 

utveckla sina matematiska idéer. Bedrivs undervisning med genom-perspektivet i fokus kan 

det Möllehed (2001) kallar för öppna problem, dvs. problem där eleverna förväntas ge läraren 

olika svar på problemet användas. 

 

Vi kan konstatera att, kategorin som precis presenterats, ger influenser av mer än en 

förklaring på problemlösning som framkommer i den forskning som vi presenterat som 

relevant för vår studie. Dessa olika forskningar som kategorin relateras till, dvs. Wyndhamn 

mfl. (2000) modell för förklaring på problemlösning samt Wyndhamns genom-perspektiv kan 

inte likställas med varandra, men drar ändå åt samma håll och gör det därmed möjligt att för 

oss se att vår kategori stämmer in på båda dessa forskningar. 

 

5.1.2. Utan matematisk uträkning 

Tre av lärarna vi intervjuade antydde att de såg problemlösning som att det inte behövde 

inrymma någon matematisk beräkning (tabell 5.1.). Enligt dessa lärare kan detta handla om 

problem som en av lärarna ger ett exempel på: 

 
Att det var en som sålde jultidning och sen upptäckte man att jag hade ställt cykeln vid 
ett träd och då var det en hund som låg där fastbunden, den låg väl och sov där 
antagligen när jag satte cykeln där. Men när jag skulle ta cykeln så var han högst 
vaken och väldigt ilsken. Hur skulle jag bära mig åt för att ta mig därifrån, för jag var 
väldigt rädd för hundar. Det är ju en form av problemlösning som inte innehåller en 
enda matematisk uträkning på det sättet, men det kan ju va matte ändå. 

 

Ännu ett exempel på ett problem, från en av lärarna, som inte innehåller en matematisk 

beräkning, men som ändå är matematisk på det viset att det handlar om rumsuppfattning är:  

 
[…] problemet kan ju va att man får inte in bordet i ett klassrum, får inte plats, går inte 
in, problemet är ju att hålet är för smalt vad gör man, det kan det ju också va ett 
problem. 

 

De båda exemplen som inte innehåller någon matematisk beräkning fast de ligger inom 

området matematik, kan tänkas vara för de yngre elever som inte har lärt sig det formella 

matematiska språket som Ahlberg skriver om. Är problemet av vardagskaraktär har eleverna 

med sig kunskaper som gör att de kan lösa denna sorts av problem (Ahlberg, 1992). För de 

äldre elever som har lärt sig det formella matematiska språket och kan tillämpa det, kan denna 

sorts problem handla om trickartad problemlösning som Möllehed skriver om. Där måste 
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eleverna använda sig av alternativa lösningsmetoder och för att eleverna inte ska fastna i 

rutinmässiga tankebanor samt att de ska öva upp sin flexibilitet i problemlösandet (Möllehed, 

2001). 

 

Denna syn på problemlösning ”utan matematisk beräkning” kan likställas med yta B i 

Wyndhamns mfl. modell (se figur 3.1.). Yta B förklaras som att problemslösning har 

karaktären av vardagsanknytning, aktivitet som ett tema, kluring eller tankenöt, och är 

inplacerad i området mellan arbetssätt och tillämpning (Wyndhamn mfl., 2000). För att eleven 

ska lösa problem utan någon beräkning får eleven förlita sig på tidigare kunskaper och 

erfarenheter, inte nödvändigtvis som kan härledas till problemlösning inom det formella, utan 

till problem i vardagslivet. På liknande vis passar problemlösning ”utan matematisk 

beräkning” in på Wyndhamns om-perspektiv. Inom om-perspektivet ska läraren lära eleverna 

om problemlösning, även om det inte handlar om att läraren lär eleven att välja och tillämpa 

räknesätten rätt, skall läraren lära dem att fokusera och identifiera problemet i förhållande till 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter (i Wyndhamn mfl. 2000).  

 

5.1.3. Matematikämnet = problemlösning 

Den tredje kategorin (tabell 5.1.) som framkommer, matematik = problemlösning, är det 

endast en lärare som ligger bakom. Den utgör en huvudkategori med tanke på att den är så 

stark i sig själv och skiljer sig från de andra kategorierna. Citatet som följer visar på synen på 

problemlösning i den här kategorin: 

 
Jag skulle vilja säga att det är det matematikämnet går ut på att lära sig o hantera olika 
matematiska problem, det här att lära sig addition, subtraktion, multiplikation och sånt 
det är egentligen inte matte det är bara redskap [betoning på redskap] för att klara av 
praktiska matematiska problem i livet va. 

 
I denna kategori skiljs problemlösning från räknefärdigheter. Räknefärdigheterna ses som 

redskap för att klara en framtida problemlösningssituation. Det handlar om att 

problemlösningen är målet i sig, dvs. undervisningen sker genom det Wyndhamn mfl. (2000) 

kallar för för-perspektivet. Följande citat ”[...] jag separerar färdighetsträningen addition, 

subtraktion, multiplikation och sånt där från problemlösning” visar dels på detta, dels på att 

det vid problemlösningstillfällena i skolan handlar om att förvalta sina redskap rätt. Samtidigt, 

inom denna kategori, ses problemlösning ur genom-perspektivet (Wyndhamn mfl. 2000). 

Eleverna får träna på att vidga sin matematiska förmåga genom problemlösning, vilket läraren 

uttrycker, ”jag försöker fånga F-klassen genom att se mönster, se likheter”. Det ska tilläggas 
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att denna kategori inte kan hänföras till Wyndhamns tredje perspektiv, om-perspektivet, 

utifrån vårt intervjumaterial. Om detta borde vara möjligt kan endast spekuleras i, men en viss 

fundering kring detta väcks med tanke på att matematikämnet likställs med problemlösning. 

 
5.1.4. Kompetens - lösningsstrategi 

Denna kategori (tabell 5.1.) handlar om lösningsstrategier, dvs. vägen fram till svaret och 

representeras av fyra av lärarna. För att komma fram till lösningen krävs det av eleverna att ta 

till vara på sina kunskaper och färdigheter och det är det vi kallar för kompetenser i denna 

kategori. Det kan både vara informella och formella kompetenser som visas i exemplet: 

  
[…] barnen ska kunna använda sin kompetens till att lösa problem vare sig det är en 
kompetens som de har haft med sig när de kommit hit [skolan] eller om det är något vi 
har tränat på, men att man kan omsätta det man har lärt sig till något praktiskt, vettigt, 
så tänker jag. 

 

Det kan även handla om kompetenser som kan härstammas till ålder, mognad och förmågor. I 

exemplet från en av lärarna beskrivs skillnaden på val av lösningsstrategier mellan elever i 

skolår ett, två och fyra: 

 
Jag vet att mina kollegor, vi har ju både rena ettor och ett-tvåor, där har man samma 
läxa till ettorna och tvåorna, det är ett uppdrag att kanske räkna stolsben och sängben 
hemma och sedan teckna hur man har löst, fått fram svaret, när de kommer till skolan 
och säger 36 och då hur gjorde du då, jo vi hade fyra stolar och fyra gånger fyra är ju 
16, medan försteklassaren som suttit 4+4+4+4 men dom har ju löst uppgiften hemma 
på sitt sätt på den nivå de är just då va, det är ju, det ser man ju då va, och den 
uppgiften kan jag ha i en fyra och då löser de det på ett annat sätt. 

 

Beroende på vilka kompetenser eleverna har väljer dessa olika vägar fram till lösningen. 

Vissa elever har mer erfarenhet av problemlösning och hur man på ett smidigt sätt kommer 

fram till svaret och andra har mindre erfarenheter av problemlösning. Det handlar om olika 

val eleverna gör i problemsituationer. Lärarnas syn på problemlösning i denna kategori är att 

eleverna inte direkt ska se svaret, utan att de måste stå inför några val i problemsituationen 

som kan härstammas från elevernas olika kompetenser. Följande citat kan bekräfta detta: 

 
Det är ju när man inte ser svaret direkt egentligen utan man måste tänka mer än i ett 
steg. Man måste tänka på flera saker på en gång, sålla bort information kanske och ja 
alltså man måste tänka i olika [betoning på olika] steg. Ta reda på vad som står, 
fundera vad är det jag ska ta reda på […] Utan det är ju när man ska ta reda på vad är 
det jag ska lösa. Vilken uppgift är det jag ska lösa och är det information som är 
överflödig, är det något jag ska ta bort, vart börjar jag nånstans. Vilket räknesätt måste 
jag använda, lite så. 
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Utifrån denna förtydligande av kategorin och lärarnas syn på problemlösning, kan kategorin 

kopplas ihop med Wyndhamns mfl. modell (figur 3.1) under yta A. Ytan ligger mellan 

tillämpning och tankeprocess, och beskrivs som att eleverna redan har vissa kunskaper och 

färdigheter, eleverna ska skapa vägar genom de tidigare kompetenserna för att komma fram 

till lösningen. Inom yta A förekommer ofta diskussioner om olika val av lösningsstrategier 

(Wyndhamn mfl., 2000), vilket lärarna även delger oss att de ofta gör i undervisningen. För 

att lärarna skall kalla det problemlösning skall det ingå att eleverna ställs inför olika val. Det 

ska inte vara självklart hur de ska lösa det vid första anblicken, vilket detta citat kan 

förtydliga: 

 
[...] många matteböcker är det ju så att nu håller vi på med addition i detta kapitlet och 
så kommer det och så räknar man, hur man nu räknar och så är det ett antal benämnda 
uppgifter, lästal [problemuppgift] som man måste läsa och då vet ju eleverna att det är 
ju addition här. Ja, problemlösning för mig är man ska inte veta vilket räknesätt som 
ska användas eller hur man ska räkna ut det [...] 

 

Flera av lärarna tar upp detta exempel med problemlösning i läroboken och beskriver det som 

Ahlberg gör att eleverna inte behöver fundera på hur de ska lösa problemet, för det kommer 

direkt efter ett avsnitt i boken som behandlar samma område inom matematiken. Eleven ställs 

inte inför några val och fortsätter bara att träna de matematiska färdigheterna (Ahlberg, 1992).  

 

Som nämnts ovan anser lärarna att eleverna är kompetenta att lösa problem inom matematiken 

innan de lärt sig skolans formella matematik, därför kan kategorin gå under genom-

perspektivet som Wyndhamn skriver om (i Wyndhamn mfl., 2000). Eftersom eleverna ska 

eller håller på att lära sig den formella matematiken och att det poängteras i genom-

perspektivet att det är genom problemlösning som eleverna lär sig de matematiska redskapen 

och procedurerna (i Riesbeck, 2000). Med detta synsätt skulle man kunna säga att eleverna 

utvecklar sin matematiska förmåga genom problemlösning. Men eftersom problemlösning 

även handlar om att eleverna ska göra vissa val för att det ska vara problemlösning för lärarna 

i undersökningen går även kategorin under om-perspektivet. I Wyndhamns om-perspektiv ska 

eleverna lära sig om problemlösning, dvs. att eleverna ska välja och tillämpa räknesätten rätt 

för att komma fram till lösningen på problemet (i Wyndhamn mfl., 2000). Kategorin verkar 

passa in i båda perspektiven anser vi, efter att ha vänt ut och in på perspektiven och på 

intervjumaterialet.  
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I kategorin ingår det olika kompetenser och val av lösningsstrategier som lärarna betonar i 

intervjuerna, vilket vi har satt i relation till Wyndhamns mfl. (2000) yta A, samt genom- och 

om-perspektiven (i Wyndhamn mfl., 2000).  

 

5.1.5. Kategorierna i förhållande till Polya och RIMA 

Hittills i analysen har kategorierna diskuterats i relation till Wyndhamn mfl. (2000) fyra olika 

syner (ytor) samt Wyndhamns tre perspektiv (i Wyndhamn mfl., 2000). I följande avsnitt 

behandlas Polyas klassificering (i Möllhed, 2001) och Hagland mfl (2005) rika problem i 

förhållande till två av kategorierna. Av de fyra kategorier som framkommer i vår 

undersökning är de endas två som kan sättas i relation till dessa forskningar.  

 

Kategorierna, matematikämnet = problemlösning och kompetens – lösningsstrategi, går in 

under Polyas klassificering, under indelningarna Application with some choice och Choice of 

a combination. De båda indelningarna innebär att eleverna måste göra val av regler och 

metoder för att lösa problemet (i Möllehed, 2001). Ur intervjuerna framkommer det inte hur 

många val eleverna måste göra för att lärarna ska kalla det problemlösning, därför har vi med 

de båda indelningarna som innebär att eleverna måste göra två respektive flera val i 

problemlösningssituationen. Då lärarna har betonat att eleverna måste göra val i 

problemlösningssituationen har det varit i deras framställning av att det i läroböckerna i 

matematik finns problemuppgifter. Dessa problemuppgifter avslutar ofta ett kapitel och 

behandlar samma matematikområde som hela kapitlet har gjort. Eleven ställs inte inför något 

val som Ahlberg (1992) skriver utan fortsätter bara med att träna de matematiska 

färdigheterna. I och med att eleverna ställs inför val i problemlösningssituationen utmanas 

elevernas matematiska tänkande och de måste ta tillvara och utvärdera all deras kompetens. 

De måste ta i beaktande vad uppgiften innehåller och innebär, hur de ska räkna, vilka 

räknesätt de ska använda osv.  

 

Utifrån vad lärarna berättat om sina syner på problemlösning, är det kategorin kompetens – 

lösningsstrategi den enda kategori som passar in under rika problem i matematiken (Hagland 

mfl., 2005).  Som vi kan se och utläsa från intervjumaterialet uppfylls alla kriterierna mer 

eller mindre (tabell 5.1.). Rika problem i matematiken och deras kriterier handlar i stort sett 

om att matematiska begrepp och tillämpningar ska diskuteras i klassrummet, problemen ska 

utgå från elevernas kompetens och vara brobyggare mellan olika områden inom matematiken. 

Detta har vi på många olika sätt förklarat under kategorin och framhållit att lärarna ser till 
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hela elevens kompetens, både den informella, den formella, åldern och förmågan samt 

möjligheten av lösningsstrategier mot lösningen på problemet.  

 
5.2. Förhållandet mellan lärarnas och kursplanens syn på problemlösning 
I denna analysdel sätter vi lärarnas syn på problemlösning i förhållande till kursplanens syn på 

problemlösning i matematiken. De olika delarna i kursplanen vi jämför med är matematik-

ämnets syfte och roll i utbildningen, ämnets karaktär och uppbyggnad och målen skolan ska 

sträva mot i sin undervisning. Vårt mål med analysen är inte att kontrollera om lärarna följer 

den nuvarande kursplanen i matematik, utan se hur denna återspeglas i lärarnas syn på 

problemlösning. Därmed avstår vi från att analysera lärarnas syn i förhållande till 

uppnåendemålen. 

 

5.2.1. Syfte och roll 

En av lärarna tar upp läroplanen med kursplanen för matematik under intervjun och 

problematiserar det utifrån sin egen syn. Hon ser problemlösning som matematik och nedan 

citeras hon: 

 
Det är ju det som är matematik [...] om du läser läroplan [Lpo 94] och kursplan [för 
matematik] det ju det det går ut på, så har du inte problemlösning då har du ju inte 
matematik [...] men för mig är alltså problemlösning, det är ju kontentan av all 
matematik du måste ju ha det, dom [eleverna] ska ju få redskap för att klara sig i livet 
[...] 

 
Vad denna lärare säger kan kopplas samman med vad kursplanen säger om matematikämnets 

syfte och roll. Nämligen att grundskolan har som uppdrag att förbereda eleverna för 

vardagslivet, så att de ska fatta bra beslut i olika valsituationer och att eleverna ska känna 

tillfredsställelse som ligger i att kunna förstå och lösa problem. Fortsättningsvis står det att 

eleverna ska utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och givande situationer för att 

få nya insikter och lösningar på problem (Skolverket, 2000). Vi återger nedan vad en lärare 

säger om hur viktigt hon tycker det är att kommunicera i problemlösning:   

 
[...] ofta när de säger sådär att så tänker inte jag då tycker jag det är väldigt bra, för då 
har de lyssnat på sin kompis och i alla fall reflekterat [...] över att så tänker han men 
jag gör på ett annat sätt. 
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5.2.2. Karaktär och uppbyggnad 

Under delen om matematikämnets karaktär och uppbyggnad i kursplanen för matematik går 

det att läsa hur problemlösning kan te sig. Det första sättet de förklarar stämmer överens med 

vår kategori 2, Utan matematisk uträkning. I kursplanen förklaras denna sortens 

problemlösning med att det inte alltid behöver användas någon matematisk uttrycksform, utan 

att man kan komma fram till lösningen i samband med konkreta situationer (Skolverket, 

2000). Ett citat från våra intervjuer får visa detta: 

 
[…] det behöver inte vara ett räknesätt utan det kan ju vara andra typer av 
vardagsproblem […] 

 
Vi tolkar även ovanstående förklaring från kursplanen för matematik att det i 

lösningssituationen inte behöver innehålla några matematiska uttrycksformer, att eleverna 

istället kan lösa problemen genom att rita, bygga med klossar eller med liknande material. 

Nedan återfinns detta i citaten från lärarna: 

 
[…] ofta med matten vad det än gäller vill jag att de ska rita upp det och nån får 
kanske gå till tavlan och rita, rita de här julklapparna eller cyklarna eller vad det nu är 
och tänker efter för rätt så snart kommer vi fram till att det är för krångligt att äh bara 
tänka ut, för att det är lättare att rita upp även om man bara gör det så där schematiskt.   

 

[…] nån gång hade vi klossar och dom skulle bygga, man skulle lista ut vad det var då 
en bild, där man bara såg dom yttersta klossarna men dom skulle räkna ut hur många 
klossar som fanns i figuren […] 

 

Fortsättningsvis i matematikämnets karaktär och uppbyggnad står det att om eleverna ska bli 

framgångsrika i matematik behöver de kunna utnyttja sin kreativitet, problemlösande 

aktiviteter, matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer (Skolverket, 2000). I våra 

intervjuer blir detta tydligt då lärarna påpekar att eleverna ska använda alla sina kompetenser 

för att hitta en lönsam lösningsstrategi som vi visade på under kategori 4, kompetens – 

lösningsstrategier. En av våra intervjuade lärare lyfte även fram vikten av kreativitet hos 

eleverna i problemlösningssituationen: 

 
Hur man ska lösa det, det är väl lite när man får använda hjärnans kreativt också, med 
kanske hjälp av saker man lärt sig i skolan.  

 

5.2.3. Strävansmål 

I kursplanen för matematik ingår även mål som läraren genom sin undervisning ska sträva 

mot att eleverna uppnår. Här nämns bla. att skolan ska sträva mot att eleverna: 
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utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 
matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den 
ursprungliga problemsituationen” (s 26. Skolverket, 2000). 

 

Nedan följer ett citat, vilket kan knytas till strävansmålet och visar på hur en av lärarna blir 

glad oavsett vilken metod eleverna väljer för att lösa problemet: 

 
Men det är väldigt roligt om dom kommer fram med egna, egna lösningar, det känns 
kul med problemlösning när man ser att de kan använda ett räknesätt, en metod som 
man har lärt dem. Men det är ju också kul om man kan tänka på ett annat sätt och dom 
kommer fram till svaret. Då kan man prata om det. 

 

En annan lärare lyfter fram att det är viktigt att lösa problem för att det är en annan sorts 

matematikkunskap än den i läroboken: 

 
[…] det är nyttigt att lära sig lösa problem, att lösa problem tillsammans, diskutera 
problem, att man ofta då får ett helt annat kunnande i matte än när man bara sitter och 
räknar i böckerna. 

 

Under denna del av kursplanen handlar det även om att diskutera olika lösningsstrategier, 

vilket detta citat visar på: 

 
[…] sen brukar jag gå genom det på tavlan, efteråt gemensamt för det är lite kul för 
ibland blir man ställd på pottan själv när dom berättar hur dom kommer fram till saker. 
(skratt) Ja det är lite intressant när man inte hänger med själv då, hur tänkte du då? 
Men då kan det vara någon annan i klassen som fattar det och när dom förklarar fattar 
jag, jaja, så kan man ju också tänka för det tycker jag är lite kul, för resonemanget som 
blir då, för då kan dom övriga också fastna för att det är ju inte alltid det jag säger som 
är det som är den perfekta lösningen eller sättet att tänka på. 

 

5.3. Problemlösningens roll 
Genom intervjuerna framkommer det att lärarna har olika syn på problemlösningens roll i 

undervisningen, dvs. hur och när de använder det i undervisningen. Två tydliga kategorier 

finns, vilka vi benämner som mål och medel. Med mål menas att själva problemlösningen är 

målet med undervisningen, medan det med medel menas att problemlösningen fungerar som 

ett medel för att nå andra mål inom matematiken. Här följer en analys av de båda 

kategorierna. 
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5.3.1. Problemlösning som mål 

Det framkommer, i intervjuerna, att alla lärarna kan se problemlösning som ett mål med 

matematikundervisningen. De menar att de matematiska kunskaperna ska kunna användas i 

problemsitutationer i verkligheten utanför skolan.  

 

När lärarna pratar om problemlösning som mål ser de problemlösningen utifrån Wyndhamns 

för-perspektiv (i Wyndhamn mfl., 2000). Eleverna lär matematik för problemlösning. Här 

följer olika citat som framställer lärarnas sätt att skildra detta: 

 
[…] omsätta till det man lärt sig till något praktiskt, vettigt […]  
 

Om man säger utanför skolan så är det ju problem av olika slag, hur löser jag dom, då 
står jag inte där med någon mattebok […] 
 

[…] problemlösningen är kontentan på all matematik, du måste ju ha det, dom ska ju 
få redskap för att klara sig i livet om dom ska gå och handla om dom ska mäta upp en 
sträcka om dom står inför valalternativ, du måste ha det. 

 

Lärarna menar att eleverna ska lära sig att lösa problem i undervisningen för att klara av att 

använda sina matematiska kunskaper utanför skolan. Det samma säger kursplanen om 

matematikämnets syfte och roll i utbildningen. Grundskolan har som uppgift att förbereda 

eleverna för vardagslivet så att de kan fatta bra beslut i olika valsituationer de ställs inför, 

genom att ge dem möjlighet att utveckla goda kunskaper i matematik (Skolverket, 2000). 

Genom problemlösning försöker lärarna att skapa en fiktiv värld med problem för att eleverna 

ska kunna omsätta de matematiska kunskaperna till vardagslivets krav. Detta kan vara en 

lösning på den problematik Wyndhamn (i Löwing, 2004) menar med att det inte är självklart 

att eleverna överför den kunskap som de fått genom formell matematikundervisning till att 

lösa problem i vardagslivet. I den fiktiva världen måste lärarna vara tydliga i sitt språk mot 

eleverna så att de kan generalisera sina kunskaper mellan de olika situationerna. 

 
5.3.2. Problemlösning som medel 

Precis som i föregående stycke framkommer det, från intervjuerna, att alla lärarna även anser 

att problemlösning kan ses som ett medel. Lärarna anser att problemlösningen blir ett moment 

där eleverna får möjlighet att träna olika färdigheter. En av lärarna ifrågasätter varför eleverna 

ska sitta och fylla siffror i en lärobok, då de istället kan lära sig addition och subtraktion på 

annat sätt: 
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Jag har liksom öppnat affär istället och jag har en låda med paket 
[livsmedelsförpackningar] så har jag prismärkt dom så får dom komma hit och så får 
dom handla och så får dom en tia och så frågar man vad får du då tillbaka när du köpt 
mjölk för sju kronor [...]  

 

Detta exempel visar på att man genom en problemsituation kan få eleverna att träna och 

befästa kunskaper inom de olika räknesätten. Målet är inte problemlösningen i sig utan ett 

annat, dvs. addition och subtraktion. Citatet visar även på att läraren på ett bra sätt tagit 

hänsyn till det Ahlberg (1992) kallar för elevens yttre och inre referensram genom att anpassa 

problemets innehåll till något som är bekant för eleverna, tex. en affär. Ahlberg menar att 

problemlösningen blir ett effektivt lärande om läraren lyckas väga dessa faktorer mot 

varandra på ett gynnsamt sätt (Ahlberg, 1992).   

 

En annan lärare har en liknande uppfattning men nyttjar problemlösning som medel vid 

början av ett nytt räkneavsnitt, för att förtydliga och förenkla och låter inte eleverna 

färdighetsträna i läroboken, innan de har en grundläggande förståelse: 

 
Ofta gör vi något praktiskt som introduktion, vi skriver på tavlan och vi har material 
och vi har pärlor och knappar och sådana här låtsaspengar, skolpengar heter det väl. 
Och sen när man tycker att de börjar behärska det får de räkna det i boken. 

 

Alla lärare använder, som vi skrev innan, problemlösning som medel med ett annat mål i sikte 

än själva problemlösningen i sig. Detta kan jämföras med Wyndhamns genom-perspektiv, där 

målet är att eleven ska utveckla matematiska tankar och idéer (i Wyndhamn mfl., 2000).  

 

Förutom att problemlösning kan ses som ett medel för att nå mål i undervisningen, kan lärare 

använda det som ett medel för att få grepp om vilken kunskapsnivå eleverna ligger på. 

Följande citat får visa exempel för detta: 

 
När jag går runt och lyssnar [när eleverna diskuterar problem] så märker ju jag väldigt 
tydligt att inom det här området det har Kalle [fiktivt namn] jättelätt för men det här 
området när det handlar om ja nånting annat det är det Kalle har störst problem med. 
Det avslöjar sig mer där [vid problemlösning] än om man kan kopiera eller om man 
kan ställa upp och räkna kortdivision. Man kommer åt elevernas tänk. 

 
Lärarna antyder inte att de nyttjar problemlösningen för detta ändamål, men menar att det är 

något de får på köpet, vilket gör att de kan få en uppfattning om vad eleven behöver träna mer 

på eller hjälpa eleven att tex. bryta negativa tankemönster. Just detta poängterar Ljungren 
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(2001) som en fördel med problemlösning, just att man lättare kan sätta sig in i elevernas 

tankeprocesser och därmed ge den respons och det stöd hon/han behöver.  
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6. DISKUSSION 
Detta sista kapitel, diskussionen, börjar med en kort sammanfattning av analysen, sedan går vi 

över till verifieringen och diskussion av analysen där vi redovisar våra slutsatser. Vi fortsätter 

med vad vår forskning tillför det befintliga forskarsamhället, fortsatt forskning och vår 

forsknings relevans för läraryrket. Till sist kommer avslutande reflektioner. 

 

6.1. Sammanfattning av analysen 
Första delen av analysen visar att lärarna gemensamt har fyra olika syner på problemlösning 

men att de uttrycker sig olika för att beskriva dem. De fyra huvudkategorierna kallar vi flera 

möjliga lösningar, utan matematisk uträkning, matematikämnet = problemlösning och 

kompetens – lösningsstrategi. De intervjuade lärarna har olika kombinationer av kategorier 

som beskriver deras syn av problemlösning (tabell 5.1.). Vidare analyserar vi kategori för 

kategori och redogör för lärarnas spridning att uttrycka sig, med hjälp av citat från 

intervjuerna. Vi sätter även de erfarna lärarnas syn i relation till forskningen vi presenterat i 

ett tidigare stadie. 

 

I analysens andra del redogör vi för lärarnas syn på problemlösning i förhållande till 

kurplanens syn på problemlösning i matematik, för att se hur lärarnas syn återspeglas i 

kursplanen.   

 

Den sista delen av analysen handlar om lärarnas olika syn på problemlösningens roll i 

undervisningen. Av intervjuerna framkommer det två kategorier, medel och mål, vilka vi kan 

sätta in lärarnas beskrivningar under. Lärarna använder både problemlösning som medel för 

att nå andra mål och som mål för sin undervisning.      

 

6.2. Undersökningens verifiering 

I metodavsnittet redogjorde vi för de risker som kunde medföra en sämre verifiering av 

undersökningen. I kommande text diskuterar vi dessa risker i förhållande till vårt resultat.  

 

6.2.1. Reliabilitet 

Johansson och Svedner (2004) menar att studerande sällan får möjlighet att vidta åtgärder för 

att mäta reliabiliteten i sina examensarbeten. Detta gäller även oss, men vi har ändå reflekterat 

över de risker som kan ha försämrat tillförlitligheten med vårt resultat. Vid utformandet av 



 39 

intervjufrågorna ställde vi oss hela tiden frågan om de kunde vara ledande. Vi var även 

medvetna om detta under intervjuerna och för att undvika ledande frågor ställde vi istället 

frågor där de fick berätta och vi kunde få dem att förklara vad de menade. På så sätt kunde vi 

ringa in deras uppfattning, men precis som Kvale (1997) skriver så är det viktiga vart frågorna 

leder och inte om frågorna är ledande.  

 

Vi kunde inte påverka de intervjuade lärarnas dagsaktuella fysiska och psykiska form vid 

intervjutillfällena utan förlitade oss på att de delgav oss sin riktiga och för dem sanningsenliga 

syner på problemlösning. Om samma person intervjuas en gång till vid ett annat tillfälle och 

synen skiljer sig från den tidigare, skulle orsaken kunna härledas till dess dagsaktuella form 

vid intervjutillfället. Patel och Davidsson (2003) menar att det även kan bero på att personen 

ifråga har utvecklat sin syn på problemlösning efter att den första intervjun genomfördes.  

 

Våra inledande enskilda analyser av intervjuerna överensstämde i huvudsak, men gav 

samtidigt ett bredare material att utgå ifrån vid den gemensamma analysen. Vi anser oss ha 

gjort vårt bästa för att genom en kvalitativ undersökning få en så hög reliabilitet som är 

möjligt. 

 

6.2.2. Validitet 

Det som till största del avgör vår validitet är om intervjupersonerna delgett oss sin korrekta 

syn på problemlösning och inte svarat vad de tror att vi vill höra. Detta kan vi aldrig få svar på 

helt ut, men vi kan däremot försäkra oss om att vi gjort vårt bästa för att få dem att tala från 

hjärtat. Först och främst har vi fått känslan av att de intervjuade upplevt frågorna som viktiga 

och det är något som stärker vår validitet. Vi har vid intervjutillfällena försökt skapa en trygg 

stämning, tydligt redogjort för vårt syfte samt förklarat forskningsetiska principer för att ge 

dem de bästa förutsättningarna för att de ska öppna sig. Vidare under intervjuerna försökte vi 

försäkra oss om att vi förstått vad de menade, så analysen återspeglade deras röster på bästa 

sätt. Vi kan däremot inte utesluta att vi inte tolkat deras svar korrekt helt och hållet, men vi 

anser att vi minimerat risken för det i en relativt hög grad genom att bla. ha transkriberat 

intervjuerna ordagrant i form av talspråk.  

 

Genom att vara tydliga med vem som säger vad och ge tydliga förklaringar på vad vi menar 

med olika begrepp och ord som återkommer i texten, har vi minimerat risken att läsaren ges 

möjlighet att tolka dessa begrepp och ord annorlunda än vad vi menar med dem.  



 40 

6.2.3. Generalisering 

I en kvalitativ undersökning finns inte möjligheten att generalisera men som forskare försöker 

man ändå sträva åt det hållet. Undersökningsmaterialet har inte någon bredd i vår 

undersökning och därmed blir det svårt att generalisera för vår del. Detta påverkar inte oss 

eftersom vi inte har avsikten att generalisera vårt resultat. Vi inspireras av fenomenografin 

och önskar se spridningar och inte likheter. Vi vill gå in på djupet av lärarnas uppfattningar 

och behandla var och en av synerna på problemlösning som unika.   

  

6.3. Diskussion av analysen 
Här nedan diskuterar vi analysen utifrån våra frågeställningar och lyfter fram de slutsatser vi 

kommit fram till, men även andra intressanta synpunkter vi vill diskutera i förhållande till 

syftet med undersökningen. 

 

6.3.1. Vad är problemlösning i matematik för lärarna och hur förklarar de begreppet?  

Det resultat som framkommer i analysen av de erfarna lärarnas syn på problemlösning kan 

återspeglas i den forskning som vi presenterat som relevant för vår studie. Något som skiljer 

resultatet i vår undersökning från den tidigare forskningen är att lärarna i vår undersökning 

använder andra sätt att uttrycka sig, de är lärare och använder ett språk som är förankrat i 

skolvärlden och ger konkreta exempel istället för att förklara med figurer och abstrakta 

beskrivningar.  

 
Det intressanta med resultatet från vår undersökning är att det med den stora spridning av 

individuella sätt att beskriva sin syn, i slutändan ändå framkommer fyra huvudkategorier, 

vilka lärarna i olika kombinationer representerar. Vi kan inte dra slutsatsen att vi fått ta del av 

alla de olika syner som cirkulerar ute på fältet, utan endast diskutera utifrån vårt resultat. 

Däremot kan vi dra slutsatsen att det, precis som i forskarvärlden, även finns en stor spridning 

av uppfattningar kring fenomenet problemlösning bland erfarna lärare. Vi anser inte att detta 

är någon nackdel, att flera uppfattningar cirkulerar, utan ser det mer som naturligt om man 

sätter synen i relation till kursplanen i matematik, eftersom kursplanen visar på att 

undervisning kan genomföras med det som Wyndhamn (i Wyndhamn mfl., 2000) kallar för, 

om och genom problemlösning. Vi drar istället slutsatsen att det är nödvändigt att se på 

problemlösning från mer än ett håll. 
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Det som kan diskuteras är om resultatet i vår undersökning visar på lärarnas privata syn på 

problemlösning eller om den visar på den syn de ”måste” ha i förhållande till kursplanen i 

matematik eller det kanske till och med handlar om en önskesyn. Det är inget vi kan få ett 

fullkomligt korrekt svar på, men vi tror att det är en kombination mellan dessa, då vi anser att 

den privata synen någonstans måste bygga på erfarenhet och upplevelser av problemlösning. 

Samtidigt visar resultatet att kursplanens syn på problemlösning återspeglas i de erfarna 

lärarnas sätt att beskriva sin syn och att det kan ge en vink om att kursplanens syn på något 

sätt påverkar lärarnas syn. Slutligen tror vi att en önskesyn både kan tillföra något att för 

läraren sträva efter och få honom eller henne att vilja utvecklas. 

 

6.3.2. Vilket förhållande råder mellan lärarnas och kursplanens syn? 

I analysen visar vi på att lärarnas syn på problemlösning stämmer överens med kursplanens 

syn på problemlösning genom att koppla vad lärarna säger om sin syn och uppfattning av 

problemlösning till de aktuella delarna av kursplanen. Lärarnas syn på problemlösning ingår i 

flera av våra kategorier (tabell 5.1.) och den enskilde läraren utger en bred syn på 

problemlösning och passar därmed in under flera delar av dagens kursplan. Däremot vet vi 

inte om de i praktiken arbetar så som förhållandet mellan deras syn och kursplanens syn på 

problemlösning visar sig i analysen. Men eftersom de har delat med sig av flera exempel från 

deras verksamheter, erfarenheter och egna upplevelser anser vi att vi fått en antydan till hur de 

arbetar med problemlösning.  

 

Enligt Wyndhamn (i Wyndhamn mfl., 2000) och Unenge (1999) går det att se på dagens 

kursplanen i matematik som att eleverna ska lära sig matematik genom problemlösning. I vår 

analys av lärarnas syn på problemlösning framkommer det att kategori ett Flera möjliga 

lösningar, tre Matematikämnet = problemlösning och fyra Kompetens – lösningsstrategier 

går att hänföra till genom-perspektivet. Alla lärarnas syn ger grund till antingen en eller flera 

kategorier. Detta styrker vår slutsats att lärarnas syn på problemlösning stämmer överens med 

kursplanen. 

 

6.3.3. Vilken syn har lärarna på problemlösningens roll i undervisningen? 

I kursplanen för matematik framkommer det inte hur problemlösning skall användas eller 

vilka typer av problem som ska tillämpas. Det som läraren kan läsa sig till och tolka utifrån 

kursplanen är att eleverna ska lära sig problemlösning för att kunna fatta kloka och 

välgrundade beslut i vardagslivet samt att problemlösning kan användas för att få eleverna att 
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lära sig andra matematiska färdigheter (Skolverket, 2000). Precis detta går även att utläsa i 

analysen av lärarnas syn på problemlösningens roll i matematikundervisningen. Samtliga 

lärare ger oss konkreta exempel som visar på att de ser problemlösning som både ett medel 

och ett mål. Utifrån detta kan vi inte avgöra om det är att föredra problemlösning som medel 

före mål eller vice versa, utan återigen konstatera att problemlösning fungerar som båda och 

ska finnas med som båda eftersom kursplanen förespråkar det. Går man djupare in på 

problemlösning som medel visar lärarna en spridning på vilket ändamål de har vid 

användandet av problemlösning som medel. Detta visar ingående hur nyanserad 

problemlösning är och vilka enorma användningsområden det möjliggör.  

 

Det förvånar oss inte efter att ha genomfört analysen att lärarna använder eller ser sig använda 

problemlösning både som mål och medel i undervisningen. Detta beror på att vi vid analysen 

kommit fram till att dessa två begrepp går hand i hand i vissa avseenden. Har lärarna som mål 

att i undervisningen lära eleverna matematiska redskap för framtida problemsituationer kan 

detta jämföras med Wyndhamns för-perspektiv (i Wyndhamn mfl., 2000). Samtidigt som 

eleverna lär för en framtida problemsituation, lär de sig genom problemlösning i 

undervisningssituationen och därmed blir problemlösningen ett medel som kan sättas i 

relation till ett av Wyndhamns två resterande perspektiv, nämligen genom-perspektivet (ibid.). 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att lärarna inte utmärker varken medel eller mål som favorit 

för problemlösningens roll i undervisnignen utan att de föredrar båda just för att de är så tätt 

sammanhängande.  

 

6.4. Vad vår forskning tillför det befintliga forskarsamhället  
Den forskning vi har läst med relevans för vår undersökning har varit aktuell utifrån två 

avseenden, innehållsmässigt och när den tillkom tidsmässigt. Vi har tagit del av forskning 

som visar på elevers, lärarstuderande, nyutexaminerade lärares syn på problemlösning, men 

valde att inte behandla det i kapitlet ”Forskning med relevans för studien” eftersom det inte 

kunde ligga till grund för vår undersökning. I vår undersökning intervjuas istället erfarna 

lärare och inte samma personer som i ovannämnda forskning. Därmed går det inte att dra 

några slutsatser pga. av att det inte är samma personers syner som studeras. Men eftersom den 

forskning vi hittat inte behandlat erfarna lärares syn på problemlösning anser vi att vi genom 

vår undersökning kompletterar och tillfört detta till forskarsamhället. 
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6.5. Fortsatt forskning 
En av frågorna som vi inte fått svar på genom vår undersökning, vilken vore intressant att 

forska vidare kring, är om de erfarna lärarnas syn stämmer överens med den undervisning de 

genomför i problemlösning. Gör de vad de säger att de gör eller berättar de vad de tror att de 

gör? Något annat som vore av intresse att forska kring är om lärarna efter ytterligare några års 

arbete förändrar sin syn på problemlösning. Det resultatet kan sedan, precis som vi gjort i vår 

undersökning, sättas i relation till kursplanen i matematik samt se om problemlösning används 

som medel eller mål i undervisningen. Slutligen vore det spännande och se om det finns 

likheter och skillander mellan nyutexaminerades syn på problemlösning och erfarna lärares 

syn. Vi är medvetna om att det inte går att dra några direkta slutsatser vid en sådan forskning, 

eftersom det är olika lärares syn som undersöks, men det skulle vara intressant i den avsikt att 

undersöka om begreppet uppfattas varierande beroende på olika faktorer som erfarenhet, 

ålder, utbildning mm. 

 

6.6. Vår forsknings relevans för läraryrket 
Vår forskning har relevans för studeranden på lärarutbildningen och lärare på fältet för att vår 

studie visar på hur bred syn det finns på problemlösning hos de intervjuade lärarna och att det 

samtidigt går in under kursplanen. Denna breda syn kan utveckla en trygghet hos övriga lärare 

och skapa igenkännelse när de planerar och genomför sina undervisningar i matematik. Vår 

undersökning kan även ha betydelse för lärare när de utvecklas som matematiklärare, 

eftersom problemlösning är så nyanserat och möjliggör många användningsområden. Det 

bidrar förhoppningsvis till att de vågar använda sig av olika sorters problem i undervisningen.   

 

Vår forskning visar även på att problemlösning är en stor del av matematikämnet som vi och 

kanske fler lärarstuderande och lärare inte heller har insett. Det går att använda 

problemlösning som olika medel, tex. för att eleverna ska lära sig något nytt eller för läraren 

att se om eleverna har befäst vissa matematiska kunskaper. Det kan även användas som mål 

med undervisningen och låta samhället och vardagslivet komma in i klassrummet. 

 

6.7. Avslutande reflektioner 
Vi har i vår undersökning inte haft avsikten att hitta en gällande syn på problemlösning, utan 

istället varit intresserade av att se vilka syner som cirkulerar bland erfarna lärare ute på fältet 

och hur de beskriver begreppet problemlösning. Det var inte heller vår mening att se om 

lärarna följde kursplanen genom den jämförelse som genomförts mellan lärarna och 
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kursplanens syn på problemlösning i matematik, utan har varit nyfikna på om det fanns 

samband mellan dessa. Slutligen har vi haft avsikten att se vilken roll lärarna anser att 

problemlösningen har i undervisningen och kommit fram till att de utifrån sina syner ser 

problemlösning som ett mål med matematikundervisningen, men även som ett medel för att 

nå andra mål.  

 

Vår första och antagligen största frågeställning om lärarnas syn på problemlösning har legat 

till grund för de övriga frågeställningarna och har gjort att analysen och diskussionen i vissa 

avsnitt diskuterats in i varandra. De resultat som framkommit har enligt oss gett oss svar på 

våra frågeställningar. Vi är inte förvånade över resultatet som helhet, men något överraskade 

över den spridning på syner som framkom hos de lärare vi intervjuade. Att lärarnas syn kunde 

återspeglas i kursplanen ger oss vetskapen om att lärarna är insatta i skolämnet matematik. 

Undersökningen har även visat på problemlösningens möjligheter i undervisningen då vi kan 

konstatera att problemlösning har en mångsidig funktion. 
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BILAGA 1 
 
 

E-MAIL TILL INTERVJUPERSONERNA 
 
Hej! 
 
Vi heter Eva Edman och Hanna Johansson och går på Högskolan i Halmstad, Lärar-
utbildningen för grundskolans tidiga åldrar, med matematik och naturvetenskap som 
inriktningar.  
 
Vi har varit i kontakt med (namn på personen) och (han/hon) har tipsat oss om er för intervju 
för examensarbete. Vårt examensarbete kommer att handla om matematik och 
problemlösning. Vi kommer att intressera oss för era erfarenheter av detta. Intervjuerna 
kommer att ta max 2 timmar, de kommer att vara individuella, spelas in och vara anonyma 
(enligt forskningsetiken). 
 
Vi har tid hela dagar i vecka 47 och måndag vecka 48. Meddela mig (Eva) med e-mail vilka 
tider vi kan boka in er för intervju eller tider och nummer då jag kan nå er på telefon. Vi är 
tacksamma om ni har en lokal som vi inte blir störda i till intervjutillfället. 
 
Har ni några frågor kan ni maila mig (Eva), (emailadress) 
eller ringa mig (Evas telefonnummer). 
 
Tack på förhand! 
Eva och Hanna 
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BILAGA 2 
 

 
INTERVJUFRÅGOR 
 

• Inledning 
- De får berätta vilken utbildning de har, när de utbildade sig, hur gamla de är, 

hur länge de har arbetat samt med vilka åldrar de arbetar med. 
 

• Vad är problemlösning i matematik för dig?  
• Har din syn på problemlösning ändrats sedan du var nyutexaminerad tills idag? 
• Berätta hur du arbetar med problemlösning (förklara gärna med konkreta exempel). 
• När använder du problemlösning i undervisningen? 
• Upplever du några fördelar med problemlösning? 
• Upplever du några nackdelar med problemlösning? 
 
Förslag på följdfrågor: 
Har du något du vill tillägga?  
”Du menar alltså…” 
När? Var? Hur? Hur ofta? Ge exempel?  
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BILAGA 3 
 
 
ARBETSFÖRDELNING 
Det är svårt att i detalj återge vem som gjort vad i detta examensarbete, då vi hela tiden 
bearbetat varandras texter genom att ändra, lägga till och dra ifrån. Vi visar här vem som tar 
ansvar för vilken del och vem som komplettar vad i arbetet: 
 

 
Utöver ansvaret för de skrivna delarna, har Eva haft huvudansvaret för kontakten med de 
lärare som ställt upp i intervjuer. För övrigt har vi läst lika mycket forskning kring 
problemlösning. 

Hanna Eva

Ansvar för INLEDNING Kompletterat INLEDNING

Ansvar för PROBLEMFORMULERING Ansvar för PROBLEMFORMULERING

Ansvar för METODEN Kompletterat METODEN

RESULTAT OCH ANALYS RESULTAT OCH ANALYS

Erfarna lärares syn på problemlösning: Erfarna lärares syn på problemlösning:

Ansvar för "flera möjliga svar" Ansvar för "utan matematiks uträkning"

Ansvar för "matematikämnet = problemlösning" Ansvar för "kompetens - lösningsstrategi"

Kompletterar förhållandet mellan lärares och Ansvar för förhållandet mellan lärares och 

kursplanens syn på problemlösning kursplanens syn på problemlösning

Problemlösningens roll: Problemlösningens roll:

Ansvar för "problemlösning som medel" Kompletterar "problemlösning som medel"

Kompletterar "problemlösning som mål" Ansvar för "problemlösning som mål"

DISKUSSION DISKUSSION

Kompletterar sammanfattning av analysen Ansvar sammanfattning av analysen

Ansvar för undersökningens verifiering Kompletterar undersökningens verifiering

Diskussion av analysen: Diskussion av analysen:

Ansvarar för "vad är problemlösning för lärarna Kompletterar "vad är problemlösning för lärarna

och hur förklarar de begreppet?" och hur förklarar de begreppet?"

Kompletterar "vilket förhållande råder mellan Ansvar för "vilket förhållande råder mellan

lärarnas och kursplanens syn?" lärarnas och kursplanens syn?"

Ansvarar för "vilken syn har lärarna på Kompletterar "vilken syn har lärarna på

problemlösningens roll i undervisningen?" problemlösningens roll i undervisningen?"

Kompletterar vad vår forskning tillför det Ansvarar för vad vår forskning tillför det

befintliga forskarsamhället befintliga forskarsamhället

Ansvarar för fortsatt forskning Kompletterar fortsatt forskning

Kompletterar vår forsknings relevans för läraryrket Ansvarar för vår forsknings relevans för läraryrket

Ansvarar för avslutande reflektioner Ansvarar för avslutande reflektioner


