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Sammanfattning:  Resultatet i senaste PISA-undersökningen visar att 

svenska elever presterar lågt i ämnet matematik. Pro-

blemlösning genomsyrar uppgifterna i PISA och det 

visar sig att svenska elever har en bristande problem-

lösningsförmåga. Det har visat sig att problemlösning 

inte är en naturlig del av undervisningen i svenska 

klassrum. För att förenkla för lärarna har Taflin 

(2007) samlat forskning kring problemlösning och 

tagit fram kriterier för problemlösning, eller som hon 

kallar det, rik problemlösning. Vi vill med avstamp i 

Taflins definition undersöka hur elevernas problem-

lösningsförmåga synliggörs vid arbete med rik pro-

blemlösning. Studien har genomförts med kvalitativa 

metoder där vi gått ut i praktiken och tolkat elevers 

arbete med rika problem. Datainsamlingen har skett 

genom att vi gjort videoinspelningar på 8 grupper 

som arbetat med Taflins rika problem. Resultatet vi-

sade att elevernas problemlösningsförmåga synlig-

gjordes på flera sätt, bland annat genom att de ställde 

och besvarade frågor, konkretiserade uppgiften och 

såg hur de andra i gruppen resonerade. Framför allt 

synliggjordes elevernas problemlösningsförmåga ge-

nom samarbete. Vi tror att eleverna i svenska klass-

rum skulle kunna utveckla sin problemlösningsför-

måga genom ökat arbete med rika problem i grupp. 
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Förord 
 

Vi är två blivande grundskolelärare som valt att fördjupa oss i ämnet matematik. Under vår 

utbildning har vi läst 30 hp matematik med inriktning mot årskurs 4-6. Dessutom har vi tidi-

gare under utbildningen skrivit varsin uppsats om laborativ matematik respektive problemlös-

ning. Med avstamp i våra tidigare litteraturstudier har vi nu utfört en kvalitativ studie där vi 

använt praktiken för att samla in material att analysera. Arbetsfördelningen under studiens 

gång har varit jämn. Vi har träffats på förmiddagarna och planerat dagens skrivande och 

punktat upp det vi vill ha med i det stycke vi skriver. Sedan har vi delat upp oss och skrivit på 

varsitt håll under eftermiddagen, dock i ett gemensamt dokument via internet. Eftersom vi valt 

att fortsätta på den litteraturstudie som Lina skrivit under ett tidigare skede av utbildningen, 

har Lina haft mer förkunskaper i ämnet och därmed också enklare kunnat ta större ansvar i 

bakgrundsdelen. Lien har i sin tur med sig mycket teori från kurser på Högskolan i Halmstad 

och har tagit större ansvar i metodkapitlet. Den transkribering som gjorts har delats upp mel-

lan oss skribenter och sedan analyserats gemensamt. Slutligen har alla delar i studien bearbe-

tats av oss båda, därför kan ingen tydlig arbetsfördelning presenteras.  

 

Vi vill tacka våra handledare Fredrik Thornberg och Mikael Jonasson för det stöd och enga-

gemang ni gett oss under arbetets gång. Ni har gett oss motivation att fortsätta förbättra när 

det har känts trögt att komma framåt. Vi vill även tacka skolan vi varit i kontakt med för att 

utföra studien. Ni har visat stort förtroende och låtit oss låna era fantastiska elever vilket har 

varit avgörande för studien. Tack, ni vet vilka ni är! 
 

 

Lien Pham  & Lina Hagebratt 

 

Halmstad den 4 juni 2015 
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1. Inledning 
 

Skolan ska ge eleverna lust till ett livslångt lärande och förbereda dem på de utmaningar som 

framtiden kan tänkas ge dem. Men är det verkligen det som sker i klassrum runt om i Sverige? 

Det frågar sig föräldrar, rektorer, politiker och andra som på något sätt är kopplade till skolan 

(Skolverket, 2013). Svaret på den frågan är svår att hitta, dock har skolan länge använt sig av 

mätningar av olika slag, för att se hur situationen i skolan ser ut. Att jämföra sig med andra 

har alltid varit något som upptar vår tid, skillnaden är dock att jämförelserna idag kan göras i 

en otroligt stor omfattning tack vare den teknik som finns tillgänglig. Tack vare digitala in-

strument och internet kan vissa mätningar göras på samma dag världen över. Internationella 

jämförelser blir allt mer vanliga och resultaten tas på större allvar på både internationell och 

nationell nivå. Dessa mätningar visar dock att svenska elever presterar lågt i förhållande till 

våra grannländer med liknande förutsättningar. Som blivande matematiklärare har vi oroats 

över Sveriges sjunkande resultat i PISA
1
, en undersökning som mäter just kunskaper i bland 

annat matematik. Problemlösning är ett begrepp som genomsyrar uppgifterna i PISA-

undersökningarna (OECD, 2014). Vid en direkt översättning av begreppet handlar det om att 

hitta lösningen på ett problem, men enligt läroplanen ska eleverna inte bara finna lösningen på 

problem utan genom uppgifterna också utveckla sin problemlösningsförmåga. En förmåga 

som inte enbart är betydelsefull för att klara av PISA-testerna, utan också för att kunna delta 

och utveckla det samhälle vi lever i (Skolverket, 2013). Trots att det finns forskning om vad 

som menas med problemlösning har det i och med resultaten av den senaste PISA-

undersökningen visat sig att eleverna i svenska skolor inte har en tillräckligt utvecklad pro-

blemlösningsförmåga (OECD, 2014). Det kan bero på svårigheterna som finns kring att föra 

in arbete med problemlösning i sin undervisning på rätt sätt. Många lärare har enligt Taflin 

(2007) svårt att skilja standarduppgifter från problemlösningsuppgifter. Med standarduppgif-

ter menas uppgifter där eleverna inte ställs inför svårigheter utan enbart tränar sina redan be-

fintliga kunskaper i ett välkänt sammanhang. Men med problemlösningsuppgifter ställs eleven 

inför utmaningar och vet inte direkt hur uppgiften ska lösas utan kräver ett större deltagande 

hos eleven. En uppgift kan vara en problemlösningsuppgift för en elev och en standarduppgift 

för en annan. Allt beror på vilka förkunskaper eleven har med sig sedan tidigare. För att un-

derlätta för lärarna har Taflin samlat forskning kring problemlösning och med den som bak-

grund tagit fram kriterier som lärare kan förhålla sig till när de väljer ut eller skapar problem-

lösningsuppgifter för sina elever. För att skilja sin definition från andras har Taflin valt att 

benämna hennes resultat som rik problemlösning. Det är med ursprung i denna definition som 

vi har utformat denna studie där vi går in på djupet i rik problemlösning och även elevernas 

problemlösningsförmåga. För trots Taflins förtydligande syns en tydlig nedgång i PISA-

undersökningen de senaste åren. Resultaten 2012 visar att svenska elever kontinuerligt för-

sämrats sedan den första PISA-undersökningen med fokus på matematik och att de nu preste-

rar under OECD
2
:s genomsnitt. Hela 18 länder presterade signifikant bättre än Sverige, där-

ibland våra grannländer Norge, Danmark och Finland. Detta trots att Sverige har liknande 

förutsättningar med många av de länder som presterar bättre än oss. (Skolverket, 2013). Vi 

vill med detta arbete få fördjupade kunskaper i Taflins begrepp rik problemlösning och se hur 

arbete med rika problem kan synligöra elevernas problemlösningsförmåga. 

  

                                                           
1
 Programme for International Student Assessment 

2
 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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2. Syfte och forskningsfråga 
 

Studiens syfte är att undersöka elevernas arbete med rika problem enligt Taflins definition. 

Frågeställningen lyder: 

 

Hur synliggörs elevernas problemlösningsförmåga vid arbete med rik problemlösning i 

grupp? 

3. Bakgrund 
 

3.1 PISA 

 

I mitten av 1800-talet började Sverige intressera sig för att mäta hur väl utbildningen funge-

rade runt om i landet. Sedan dess har nationella och internationella undersökningar varit ett 

välanvänt verktyg med syfte att gynna Sveriges utveckling. De senaste årtiondena har intres-

set för dessa mätningar vuxit hos allmänheten. En av de största internationella mätorganisat-

ionerna är OECD. I Sverige har vi tagit del av OECD:s undersökningar sedan 70-talet. Resul-

taten är betydelsefulla för vår utbildningspolitik, mycket tack vare all uppmärksamhet som 

media riktar mot de resultat som OECD presenterar (Segerholm, 2009). Den mest omtalade 

undersökningen som OECD tagit fram är PISA-undersökningen som Sverige deltar i var 

tredje år. Nästan en halv miljon barn världen över deltar i undersökningen från sammanlagt 65 

länder och regioner. Undersökningen mäter hur väl elever i årskurs 9 är rustade inför framti-

den och de uppgifter som finns med i testerna är nära kopplade till vardagslivet (Skolverket, 

2010). 

 

Under varje PISA-omgång ligger fokus på ett av de tre ämnen som testas. År 2003 och 2012 

låg fokus på matematik (Skolverket, 2014). Resultaten 2012 visar att svenska elever kontinu-

erligt försämrats sedan den första PISA-undersökningen med fokus på matematik och att de 

nu presterar under OECD:s genomsnitt. Hela 18 länder presterade signifikant bättre än Sve-

rige, däribland våra grannländer Norge, Danmark och Finland (Skolverket, 2013). Validiteten 

i mätningarna har dock ifrågasatts. Schneider är en av många som valt att ställa sig kritisk till 

internationella mätningar och menar att resultaten inte är pålitliga nog (Schneider, 2009). Som 

svar på den kritik som riktats mot PISA försvarar Schleicher, i sin artikel Defending PISA, 

mätningarna och förklarar att resultaten inte är menade som facit på hur bra eller dåligt lan-

dets utbildningssystem är. Han menar istället att man kan använda resultaten som en riktlinje 

för landets standard. Om man ser att samtliga elever inte kan lösa en viss typ av uppgift, finns 

det anledning att se över huruvida de kunskaperna bör prioriteras i utbildningssystemet 

(Schleicher, 2009). En del av PISA som svenska elever visat sig lågpresterande i är problem-

lösning. OECD (2012) menar att allt i livet handlar om att handskas med och lösa problem, 

oavsett om du är i ett nytt land och inte kan språket eller behöver lägga upp en ekonomisk 

plan för att kunna köpa hus. Eftersom PISA-undersökningen vill testa hur väl eleverna är rus-

tade inför framtiden genomsyrar problemlösnining en stor del av testerna. Matematiken i 

PISA handlar om att elever med hjälp av sina tidigare kunskaper ska kunna matematisera ett 

problem, dvs översätta problemet till ett matematiskt språk. Uppgifterna ska vara sannolika 

och realistiska och handla om situationer som eleverna möjligtvist kommer mötas av i livet. 

Dessa uppgifter anses vara meningsfulla, stimulerande, engagerande och problemlösande, 

något som skiljer sig från den inte helt ovanliga synen på ämnet matematik som begrepps- och 

färdighetslära (Ingemansson, 2008).  
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3.2 Problemlösning genom historien 

 

Problemlösning har enligt Möllehed (2001) engagerat människor så länge man minns, för-

modligen just eftersom det är en så central roll i våra liv. Varje dag löser vi olika problem för 

att klara oss, allt ifrån livsavgörande saker som att få i oss mat, se till att vi har det varmt och 

få tillräckligt med sömn till mindre avgörande problem som att få igång kaffebryggaren eller 

kolla upp rätt buss i tabellen. Redan 1930 utvecklade en man vid namn George Polya den me-

tod för problemlösning som än idag är rådande i mängder av olika projekt, framför allt inom 

matematiken. Polya utmanade redan då standarduppgifter och förespråkade en undervisning 

där metoden för att lösa uppgifter inte fanns given (Möllehed, 2001). En standarduppgift är en 

uppgift där eleven inte ställs inför problem eller eget beslutsfattande och ibland redan innan 

känner till lösningsmetoden. Sådana uppgifter kan eleven använda för att träna redan befint-

liga färdigheter snarare än att utveckla sina matematiska förmågor (Taflin, 2007). Modellen 

för problemlösning som Polya tagit fram kan i enkel form beskrivas med fyra steg: förstå pro-

blemet, göra upp en plan, genomföra planen och sedan se tillbaka på lösningen (Polya, 1948). 

Med Polyas forskning som grund har forskare senare sammanfattat problemlösning till en 

mening: Att vilja lösa ett problem, inte veta hur och behöva anstränga sig (Lester, 1996). Pro-

blemlösning sker hela tiden i var mans huvud menar Asplund (2002), dels i dialog med andra, 

men även som dialog i individens egna tänkande. Polya (1945) beskriver problemlösning som 

ett praktiskt moment som man blir skickligare på genom att praktisera, öva och härma. Han 

gör liknelsen mellan problemlösning och simning och menar att all övning ger resultat även 

för framtida problem. Polyas fyra steg räknas som en generell lösningsprocess som kan an-

vändas för alla problem i vardagen och är inte specifik för just ämnet matematik (Silver, 

1985).  

 

3.3 Problemlösning i svenska klassrum 

 

Redan i Lgr69
3
 fanns problemlösning med som en aktivitet med fokus på begrepp och färdig-

hetslära (likt dagens textuppgifter). Sedan utvecklades kunskaperna kring begreppet problem-

lösning och i Lgr80
4
 inkluderades undervisning om problemlösning där eleverna fick lära sig 

hur man går tillväga för att lösa ett problem och fokus låg på processen. I Lpo94
5
 infördes 

problemlösning som en aktivitet där eleverna ska lära genom problemlösning, där används 

kontexten i ett problem för att utveckla matematiska färdigheter. Denna typ av undervis-

ningsmetod finns även beskriven i Lgr11
6
 och är alltså något som lärare borde vara väl be-

kanta med (Wyndhamn et al, 2000; Taflin, 2007). Problemlösning ska enligt den svenska lä-

roplanen leda till att elever känner tillfredsställelse till att lösa problem och att eleverna får 

möjlighet att uppleva matematikens skönhet. I de styrdokument som skolverket tagit fram står 

även att eleverna ska formulera egna problem och genom det utveckla sin kreativitet. Styrdo-

kumenten beskriver även problemlösning som en central del i elevernas matematikundervis-

ning (Taflin, 2007). Dock verkar problemlösning istället användas vid sidan av ordinarie 

undervisning och alltså inte ha en central roll i undervisningen som skolverket bestämt. 

Många gånger verkar problemlösning användas som ett lustfyllt moment när det finns tid över 

                                                           
3
 Läroplan för grundskolan 1969 

4
 Läroplan för grundskolan 1980 

5
 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet 

6
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
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och eleverna arbetat färdigt i boken, eller som en belöning för att eleverna arbetat bra (Taflin, 

2007).  

 

Det finns många teorier om varför svenska elever presterar dåligt i matematiken i PISA-

undersökningarna. Många kritiserar proven i sig och menar att de inte stämmer överens med 

den svenska läroplanen och andra menar att det handlar om ämnesövergripande undervis-

ningsbrister. Taflin (2007) skriver att den matematik som PISA är uppbyggd på inte helt före-

kommer i svenska styrdokument. Testerna är uppbyggda med ett ramverk där man ska förstå 

matematiska begrepp och sedan samordna dem med matematiska procedurer. I svenska styr-

dokument är matematiken uppdelat i områden var för sig där problemlösning är ett eget om-

råde vid sidan av resterande moment. Möllehed (2001) har tittat närmare på möjliga orsaker 

till elevernas låga resultat i PISA. Han menar att det framför allt har visat sig att svenska ele-

ver arbetar mycket självständigt och är styrda av läroböcker, där eleverna inte själva ska finna 

en lösning på problem utan där de ska lösa problemet efter en redan given mall. Det kan ex-

empelvis se ut så att eleverna i början av kapitlet arbetar med enklare uppgifter inom geome-

tri, sedan ökar svårigheten på uppgifterna och i slutet av kapitlet får eleverna arbeta med pro-

blemlösningsuppgifter. Vidare förklarar författaren att eleverna redan innan de läser uppgif-

terna vet att de kommer handla om geometri, vilket gör att de enkelt kan räkna ut vilka meto-

der de bör använda. När eleverna sedan får arbeta med uppgifterna i PISA-undersökningen får 

de inga ramar på vilket matematiskt område uppgiften behandlar, utan får ta reda på allt 

själva, vilket i sin tur blir en kontrast till den undervisning som eleverna är vana vid (Mölle-

hed, 2001).  

 

Det har även visat sig att svenska elever brister i olika typer av förståelse och verklighetsupp-

fattning vid arbete med problemlösning. Dessa förmågor är inte bara betydelsefulla för mate-

matiken utan för alla ämnen som eleverna läser i skolan. Desto större anledning att utveckla 

elevernas problemlösningsförmåga, menar Möllehed (2001). Att problemlösning inte får till-

räckligt stor del av undervisningen i Sverige kan också ha att göra med att lärare har svårig-

heter att se vilka matematiska moment eleverna kan lära genom problemlösning. Brister i lä-

rarens egen uppfattning och erfarenheter av problemlösning gör att lärare inte prioriterar pro-

blemlösning (Thompson, 1985). Undervisning genom problemlösning i relation till den nor-

mativa läroboksundervisningen är svår och tidskrävande för lärare att planera, menar Jarowski 

(1996). 

 

3.4 Rik problemlösning 

 

Trots all erkänd forskning som finns om problemlösning är det bevisligen svårt att helt förstå 

begreppet. Taflin (2007) menar att svårigheterna ligger i förståelsen för vad som utgör ett 

problem och hur undervisningen ska läggas upp för att eleverna ska utveckla sin problemlös-

ningsförmåga. Därför har Taflin med hjälp av befintlig forskning kring problemlösning tagit 

fram 7 kriterier som uppgifter bör uppnå för att räknas till problemlösningsuppgifter. För att 

skilja missuppfattningar kring problemlösning från sin egen definition har Taflin valt att kalla 

uppgifter som uppfyller definitionen för rika problem. Ett rikt problem ska enligt Taflin; 

    

 ”Introducera till viktiga matematiska idéer. 

 Vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med.  

 Upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

 Kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och representationer. 

 Initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda lösningar, ett resone-

mang som visar på olika matematiska idéer.  
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 Fungera som brobyggare. 

 Leda till att elever och lärare formulerar nya intressant problem.”  

 

(Taflin, 2007, s.11) 

 

Taflin har tillsammans med Hagland och Hendren (2005) tagit fram exempel på uppgifter som 

de anser räknas som rika problem (se bilaga 2). Uppgifterna handlar om vardagliga händelser 

i barns liv som att köpa glass, panta burkar och bygga torn, men skapar möjlighet för eleverna 

att arbeta med resonemang kring bråk, ekvationer och kombinatorik. Det är dock inte helt 

självklart att ett problem fungerar som ett rikt problem i klassrummet (Taflin, 2007). Författa-

ren förklarar att det är flera faktorer som spelar roll i arbetet med rika problem, där den mest 

avgörande faktorn är läraren. Det krävs noggrann planering och ett genomtänkt arbete med 

rika problem. Taflin (2007)  menar att läraren redan vid formuleringen av ett problem måste 

vara medveten om vilka matematiska idéer som kan behandlas. Läraren måste även se till att 

synliggöra och lyfta elevernas idéer och inte förstöra problemet genom att ge eleverna ledtrå-

dar. Eftersom problemet ska kunna kopplas samman med olika matematiska områden måste 

läraren vara matematiskt medveten om olika strategier när hen tittar på de olika elevlösning-

arna. Slutligen är det meningen att elevernas gemensamma diskussion av dessa matematiska 

idéer ska ligga som grund till hur nya problem kan och ska formuleras (ibid).  

 

3.5 Problemlösningsförmåga 

 

Att eleverna ska utveckla sin problemlösningsförmåga finns med som övergripande mål i lä-

roplanen och i det centrala innehållet samt kunskapskraven i matematikämnet. För att få en så 

bred bild som möjligt på vad problemlösningsförmåga är har vi tittat på flera definitioner av 

begreppet. Skolverket (2011) skriver att en framgångsrik matematikundervisning är den 

undervisning som baserar sig på problemlösning, där problemen även består av många kvali-

tativa nivåer. De menar att den sortens undervisning ger alla elever möjlighet till att utveckla 

samt utmana sina matematiska kunskaper, oberoende av kunskapsnivå. Vidare förklarar Skol-

verket att problemlösning kan ses som både mål och medel. Problemlösning som mål innebär 

helt enkelt att undervisningen ska ge eleverna förmåga att lösa matematiska problem. Att ha 

problemlösningsförmåga innebär dels att eleverna kan analysera och tolka problem. Det bety-

der att de kan använda sig av problemlösningsstrategier. De ska exempelvis kunna förenkla 

problem, införa passande beteckningar och ändra förutsättningarna för problemet. Eleverna 

ska även kunna värdera resultatet och resonera kring dess rimlighet. Problemlösning som me-

del betyder att eleverna använder sin problemlösningsförmåga för att utveckla andra matema-

tiska förmågor. Genom att få möjlighet till metakognitiva reflektioner kan eleverna utveckla 

problemlösningsförmåga. Denna möjlighet får de genom situationer där de får tänka högt, 

söka andra lösningar samt diskutera och värdera strategier, metoder, lösningar och resultat 

(Skolverket, 2011). OECD (2014) menar att en elev som har en utvecklad problemlösnings-

förmåga kan förstå och lösa problem där lösningsmetoden inte är helt uppenbar. Eleven måste 

också ha en vilja att använda sin förmåga för att kunna utvecklas som en kreativ och reflekte-

rande individ. Detta övar eleverna på genom uppgifter som inte kräver expertkunskaper och 

som grundar sig på deras allmänna resonemangsförmåga. När det kommer till problemlösning 

i matematikuppgifterna, läsuppgifterna och NO-uppgifterna i PISA-testerna krävs det ytterli-

gare kunskaper från läroplanen. I enlighet med detta nämner NCM
7
 (1982), att problemlös-

ningsförmågan behöver kombineras med andra förmågor. Det kan vara antingen en eller flera 

av förmågorna räknefärdighet, textförståelse, taluppfattning och kommunikationsförmåga. 

                                                           
7
 Nationellt centrum för matematikutbildning 
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Även Brorsson (2013) har i samband med skapandet av läromedlet “Prima matematik”, tagit 

fram en bedömningsmatris där kriterier för problemlösningsförmåga tydligt framgår. Förfat-

tarna menar att eleverna visar problemlösningsförmåga bland annat när de förstår och tolkar 

problem, väljer lämpliga lösningsmetoder och kan värdera lösningar samt formulera egna 

problem. 

 

3.6 Vår förståelse av problemlösningsförmåga 

 

För att få en så vid bild av problemlösningsförmåga som möjligt valde vi att samla de definit-

ioner beskrivna ovan och med hjälp av dem skapa en egen, övergripande tolkning av begrep-

pet. Sammanställningen mynnade ut i sex teman; Identifierar och matematiserar problemet, 

Väljer och värderar lösningsmetoder, Löser uppgiften, Funderar kring resultatets tillförlitlig-

het, Kommer med förslag på andra lösningsmetoder och Formulerar och utvecklar egna ma-

tematiska problem. 

 

 

 
Vår definition av 

problemlösnings-

förmåga 

OECD Kunskapskrav 

läroplan 2011 
Kommentarsmateri-

al till läroplan 
Prima Matematik Ncm 

Identifierar och 

matematiserar 

problemet 

• Identifierar problem 

i ämnesövergri-

pande sammanhang 

 

• Eleven har grund-

läggande kunskap-

er om matematiska 
begrepp och visar 

det genom att an-
vända dem i väl-

kända samman-

hang på ett funge-
rande sätt  

• Förenklar problemet 

• Inför passande 

betäckningar 
• Analyserar och 

tolkar problem 
• Förändrar förutsätt-

ningarna 

• Läser och visar 

förståelse för ma-

tematiska problem. 
• Kan formulera 

räknehändelser i 
addition/ 

subtraktion/multipli

kation/division. 
• Kan överföra kon-

kreta var-

dagshändelser till 
en matematisk 

uträkning. 

• Textförståelse 

Väljer och värderar 

lösningsmetoder 
• Väljer lösningsstra-

tegier 

• Väljer och använder 

strategier och meto-

der anpassning till 
problemets karak-

tär.  

• Beskriver tillväga-
gångssätt 

• Värdera resone-

mang 

• Kan utläsa vad 

frågeställningen är 

och med utgångs 
punkt från detta 

planera hur proble-

met ska lösas. 
• Väljer en lämplig 

lösningsmetod 

utifrån uppgiftens 
innehåll. 

• Använder generella 

lösningsmetoder 
som är överförbara 

på andra liknande 

uppgifter. 
• Kan jämföra sin 

egen och kamraters 

lösningar och se 

styrkor och svag-

heter i dessa. 

• Taluppfattning 

Löser uppgiften • Löser problem • Löser enkla 

problem i elevnära 

situationer 

• Lösa problemet • Använder generella 

lösningsmetoder 

som är överförbara 
på andra liknande 

uppgifter. 

• Lösningen är tydlig 
och lätt att följa. 

• Räknefärdighet 
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Vår definition av 

problemlösnings-

förmåga 

OECD Kunskapskrav 

läroplan 2011 
Kommentarsmateri-

al till läroplan 
Prima Matematik Ncm 

Funderar kring 

resultatets tillförlit-

lighet 

• Delger  resultaten 

• Kontrollerar eller 
reflekterar över 

lösningarna 

 

• För resonemang om 

resultatens rimlighet 
i förhållande till 

problemsituationen 

• Resonerar kring 

resultatet 

• Gör en rimlighets-

bedömning av sva-
ret och kontrollerar 

att frågan är besva-

rad. 

• Komunikationsförm

åga 

Kommer med för-

slag på andra lös-

ningsmetoder 

• Representera möj-
liga alternativ eller 

lösningsvägar 

• Föreslår alternativt 
tillvägagångssätt 

• Söka andra 
lösningar 

• Behärskar flera 
olika 

lösningsmetoder. 

 

Formulerar och 

utvecklar egna 

matematiska pro-

blem 

  • kunna formulera 
och uppmärksamma 

egna relevanta ma-

tematiska problem 
och vidareutveckla 

andras 

• Kan formulera egna 
matematiska pro-

blem. 

 

 

Vissa teman fanns med i alla definitioner, så som identifierar och matematiserar problemet 

vilket gjorde det enkelt att ta fram som ett tema. Andra teman fanns inte med på så många 

ställen vilket gjorde att vi fick överväga huruvida det skulle finnas med inom ett annat tema 

eller stå som ett eget. Det sista temat vi tog fram; Formulerar och utvecklar egna matematiska 

problem, förekom endast i två av fem definitioner. Men vi ansåg ändå att det hade en bety-

dande roll och fick därför stå med som ett eget tema. Det var med hjälp av dessa teman som 

elevernas problemlösningsförmåga skulle bli synlig för oss under datainsamlingen och det 

kommer finnas med som grund genom hela studien. 

4. Metod 
 

För att besvara vår forskningsfråga har vi valt att utföra en studie där elever får arbeta med 

rika problem i grupper. Studien har inspirerats av en hermeneutisk vetenskapssyn där vi som 

forskare har använt vår förförståelse kring problemlösning och problemlösningsförmåga och 

gjort en tolkning av den kvalitativt insamlade data i hopp om att skapa oss ny förståelse. I 

detta kapitel kommer vi presentera de val vi gjort inför den här studien och koppla det till te-

ori som styrker och problematiserar våra val. Vi kommer även presentera hur vi analyserat vår 

insamlade data och varför vi gjort så. Slutligen tar vi upp de etiska val vi stått inför under stu-

diens gång och hur trovärdiga de resultat vi presenterar är. Vi vill med detta detta kapitel ge 

dig som läsare en större förståelse för hur studien är genomförd. 

 

4.1 Metodval 

 

Vi har valt att utföra studien med kvalitativa metoder. Bryman (2011) menar att kvalitativa 

forskningsmetoder vuxit fram ur kritiken mot kvantitativa metoder. Ofta benämns kvalitativa 

metoder som en motsats till kvantitativa, dock finns problematik kring att benämna metoderna 

som motsättningar då det finns likheter mellan de båda metoderna. Bryman menar att kvalita-

tiv data inte mäts, likt vid kvantitativ dataanalys, utan konstrueras av de som analyserar datan. 

För att få svar på vår forskningsfråga valde vi att gå ut på den skola vi hade tillgång till och 

låta eleverna arbeta med rika problem i grupp. Uppgifterna uppfyller de kriterier för problem-

lösning som Taflin tagit fram och som beskrivs ovan. Uppgifterna är direkt tagna ur boken 
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“Rika matematiska problem” (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005), se bilaga 2. Alla grupper fick 

arbeta med olika uppgifter ur boken för att resultatet skulle spegla elevernas arbete med rika 

problem och inte enbart arbete med ett rikt problem. För att synliggöra hur eleverna använde 

sin problemlösningsförmåga valde vi att låta eleverna arbeta i grupp utefter metoden TPS 

(Think, Pare, Share). Metoden går ut på att eleverna först får tänka en stund själva på hur man 

kan arbeta med uppgiften, sedan får de prata igenom förslagen i par och slutligen presenterar 

alla sina lösningsförslag i helklass. Wiliam (2013) beskriver metoden som gynnande för samt-

liga elever oavsett nivå. Alla elever får möjlighet att bidra till lösningen på något sätt, dessu-

tom ökar chansen för att alla elever är delaktiga när de arbetar utefter TPS, menar William. 

Eftersom vi ville se hur elevernas problemlösningsförmåga synliggörs ansåg vi att denna me-

tod var passande då det ökar möjligheterna för eleverna att synliggöra sin förmåga att lösa 

problem.  

 

Vid utförandet av denna studie har vi valt att ta inspiration utifrån en hermeneutisk syn på 

vetenskap. Det innebär att vi har tagit hänsyn till att denna studie är en tolkning baserad på 

våra förkunskaper. Birkler (2008, s. 100) förklarar att själva ordet hermeneutik betyder just 

tolkningskonst eller läran om förståelse. Inom hermeneutiken finns två grundläggande fråge-

ställningar. Den ena är “vad är förståelse?” och den andra “vilken metod bör jag använda för 

att uppnå förståelse?”. Ett viktigt begrepp som hör till båda frågorna är förförståelse (Birkler, 

2008, s. 101). Vidare menar Birkler (s. 102) att vi människor alltid tolkar omvärlden utifrån 

en förförståelse som vi tar för given. Det vill säga vi tolkar världen med hjälp av våra egna 

fördomar utan att tänka på det. Följaktligen förklarar författaren hur förförståelsen kan leda 

till ny förståelse. Denna förståelseprocess är kopplat till hermeneutikens mest centrala be-

grepp, nämligen den hermeneutiska cirkeln. Denna process innefattar ett förhållande mellan 

helhetsförståelse och delförståelse, där den ena är beroende av den andra. Vid analysen av 

insamlad data försökte vi hela tiden pendla mellan del och helhet. Vi tittade på detaljerna och 

försökte hitta en struktur som vi sedan kunde dra mer övergripande slutsatser kring vår fråge-

formulering. All empiri är en beskrivning av det vi anser oss se i transkriberingen, alltså en 

tolkning som vi har gjort med våra förkunskaper och vår förståelse för vår omvärld som filter. 

Exempelvis när vi beskriver att eleverna “funderar kring resultatets tillförlitlighet”, vilket är 

ett av de teman vi analyserat vår data utefter, är det en tolkning av hur vi tycker att eleven 

funderar kring resultatets tillförlitlighet. Den tolkningen görs med hjälp av den förförståelse vi 

har för hur “man” funderar kring ett resultats tillförlitlighet, alltså skulle tolkningen kunna 

skilja sig om någon annan tittar på samma resultat. 

 

4.2 Urval 

 

Inför studien bestämde vi oss för att använda de resurser vi hade tillgång till, vilket i vårt fall 

handlade om en skola där vi utfört vår praktik. Att välja det man har tillgång till kallar Trost 

(2012) för bekvämlighetsurval. Han menar att ett bekvämlighetsurval är när man väljer det 

som finns nära till hands och är tillgängligt. Denna urvalsmetod använde vi även när vi valde 

klasser eftersom vi tog de två klasser i årskurs 5 som vi tidigare haft kontakt med. Skolan lig-

ger utanför en medelstor stad och klasserna bestod av 16 respektive 19 elever. När vi sedan 

skulle dela in eleverna i mindre grupper valde vi att göra en slumpmässig indelning i varje 

klass. Indelningen blev 3-5 elever i varje grupp och vi använde oss av totalt 8 grupper i stu-

dien. 
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4.3 Insamling och bearbetning av data 

 

Vi valde att videofilma grupperna när de arbetade med problemlösningsuppgifterna. Att filma 

det som sker gör det möjligt för en mer detaljrik tolkning, i jämförelse med att enbart använda 

sig av ljudinspelning (Bjørndal, 2005). När vi sedan tittade på filmerna kunde vi hoppa mellan 

scenerna och pausa när vi behövde. På så sätt riskerade vi inte att missa betydelsefull inform-

ation. Eftersom uppgifterna gick ut på att lösa problem i grupp var det viktigt för oss att kunna 

se hur eleverna tog sig an dem. Därför var själva bilden viktig i vår analys. Hade vi enbart 

använt oss av ljudinspelning hade vi inte kunnat göra en fullständig analys utifrån vår forsk-

ningsfråga. Inom hermeneutiken tolkas inte bara det som sägs utan även de visuella fenome-

nen som sker under inspelningen. Detta gör att vi får en större bild av händelserna (Aspers, 

2011). 

 

Vi har dokumenterat totalt 8 filmer som är mellan 15-25 minuter långa. All data samlades in 

under våren 2015 i samband med vår sista VFU-period. Sedan transkriberades allt material 

och vi tog användning av både det som sades och det som eleverna visade med kroppsspråk 

och gester genom att skriva ner detta likt ett manus. En stor fördel med att transkribera inspel-

ningarna är, enligt Bjørndal (2005), att man tydligare kan urskilja vissa aspekter av kommuni-

kationen. Författaren menar också att transkriptionen gör att situationerna blir mer påtagliga 

samt att man kan stryka under, markera och skriva på de ställen som behövs. I samband med 

den kurs vi läste tidigare under våren gjorde vi en provanalys på en utav filmerna. Då vi valde 

att förbättra den kodning som användes då, har vi inför denna studie analyserat den utvalda 

filmen ytterligare en gång tillsammans med resterande filmer. Detta gjorde vi genom att läsa 

transkriberingarna om och om igen och försöka dela in transkriberingen utefter de teman som 

vi tagit fram för problemlösningsförmåga, se tabell i bakgrund. Sedan försökte vi hitta mer 

övergripande företeelser som kunde ge oss möjliga svar till frågan hur elevernas problemlös-

ningsförmåga synliggörs vid arbete med rika problem.  

 

Våra teman skapade vi själva baserade på de definitioner vi fick fram, skapad av olika organi-

sationer så som skolverket, NCM, PRIMA Matematik och OECD. Deras definitioner har vi 

beskrivit mer utvecklat i bakgrunden. För att få fram våra teman skrev vi ut de definitioner av 

problemlösningsförmåga som vi kunde hitta och klippte isär dem så att varje kriterium stod på 

en egen lapp. Vi blandade sedan alla lappar och började samla ihop de lappar som vi tyckte 

hörde ihop. Anledningen till varför vi blandade lapparna var för att vi ville se till att varje hög 

var skapade efter vilka kriterier vi själva ansåg hörde till ett tema. Varje hög med lappar fick 

sedan en färg och ett namn och sex teman skapades; Identifierar och matematiserar problemet, 

Väljer och värderar lösningsmetoder, Löser uppgiften, Funderar kring resultatets tillförlitlig-

het, Kommer med förslag på andra lösningsmetoder och Formulerar egna matematiska pro-

blem. För att få struktur i vår transkribering kodades de åtta filmerna efter dessa teman. När 

transkriberingen var färgad efter våra sex teman kunde vi lättare se möjliga svar på frågan om 

hur eleverna visade sin problemlösningsförmåga. Vi försökte besvara hur varje tema synlig-

gjordes hos eleverna och skrev först upp alla svar på den frågan som transkriberingen visade. 

Sedan valde vi ut de mest vanliga svaren och de mest intressanta svaren under varje tema som 

vi sedan presenterade i vårt resultat.  

 

4.4 Vår roll under datainsamlingen 

 

Vi ville ta så lite plats som möjligt under datainsamlingen, eftersom vi inte ville påverka re-

sultatet i någon riktning utan se vad eleverna själva kunde visa. Samtidigt visste vi att vi 

ibland skulle behöva hjälpa eleverna så att deras arbete inte stannade upp med att de konstate-
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rade att de inte klarade av uppgiften. Det är en hårfin gräns mellan att lägga sig i för mycket 

och påverka eleverna och inte säga något så att eleverna blir tysta. Mycket av detta arbete fick 

komma spontant och vår insats skiljer sig något mellan grupperna. I vissa fall behövde vi en-

bart läsa uppgiften en extra gång och i andra grupper behövde vi stötta upp elevernas resone-

mang för att de skulle komma vidare. Dock har vi inte gått in och sagt något förrän eleverna 

tydligt visat att de behövde hjälp genom att först ta hjälp av varandra och sedan sitta tysta utan 

att komma någonstans.  

 

4.5 Etiska ställningstagande 

 

Under arbetet med denna studie har vi kontinuerligt tagit hänsyn till etiska aspekter. Vi var 

noggranna med att diskutera arbetsgången med eleverna innan genomförandet och eleverna 

fick själva välja om de ville medverka eller inte. Samtliga föräldrar informerades och fick 

även dem valet att godkänna deras barns medverkande, se bilaga 1. Eftersom datainsamlingen 

innebar att vi videofilmade när eleverna arbetade, var etiska ställningstaganden extra viktigt 

för oss. Bjørndal (2005) förklarar att ljud- och videoinspelningar är mycket mer närgångna 

och direkta än andra metoder. Författaren menar att dessa metoder ska väljas med omsorg och 

bör genomföras på ett sätt som inte kränker eller stör eleverna. Vi placerade filmkameran på 

ett lämpligt avstånd i en fönsterbräda och var hela tiden uppmärksamma på om någon elev 

visade tecken på obehag eller ångrade sitt medverkande. Vid transkriberingen av insamlad 

data bytte vi ut elevernas namn mot “Elev 1”, “Elev 2”, osv. Detta gjorde vi för att skydda 

elevernas identitet. Enligt Bjørndal (2005) bör materialet dessutom förstöras när det inte 

längre kommer till användning. Elevernas riktiga namn är nu raderade från vårt material och 

filmerna finns på undangömt USB och raderas så snart studien är publicerad. 

 

Vi har alltså uppfyllt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. Dessa är enligt 

rådet informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. In-

formationskravet uppfyllde vi genom att vid ett tidigt skede skicka ut informationsbrev till 

elevernas föräldrar, ett brev som högskolan tagit fram till oss lärarstudenter som ska skriva 

examensarbeten. Även eleverna blev informerade om arbetets uppbyggnad och blev förbe-

redda på vad som komma skall. Samtyckeskravet uppfyllde vi genom att fråga både eleverna 

och deras föräldrar om godkännande. Vidare uppfyllde vi konfidentialitetskravet genom att 

utesluta elevernas riktiga namn i arbetet och även radera dem från all transkribering och andra 

anteckningar som funnits runt arbetet. Slutligen har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet då det 

enbart varit vi som har haft tillgång till råmaterialet.  

 

4.6 Trovärdighet och överförbarhet 

 

Vi valde att utföra en kvalitativ studie då vi ansåg att denna typ av forskning var mest lämplig 

för att undersöka vår forskningsfråga. Dock finns det kritik mot kvalitativ forskning, som vi 

vill belysa i detta stycke. Det finns de som anser att kvalitativ forskning är subjektiv (Bryman, 

2011 s.368). Forskare i kvantitativa studier menar att kvalitativa resultat oftast bygger på 

osystematiska uppfattningar som forskarna själva har om vad som är viktigt och betydelse-

fullt. Dessutom menar Bryman (2011) att det är omöjligt att generalisera en kvalitativ under-

sökning, eftersom forskare i kvalitativa studier oftast genomför deltagande observationer eller 

gör ostrukturerade intervjuer med ett begränsat antal deltagande i ett specifikt område. Bry-

man diskuterar viss problematik med att kvalitativa undersökningar kan ha bristande transpa-

rens, då det kan vara oklart hur forskaren har kommit fram till sina slutsatser. Då vi inspirerats 

av hermeneutiken lyfter vi det faktum att vårt resultat endast är en tolkning av det vi kan se i 
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transkriberingen. Om någon annan granskat vår data hade kanske resultatet presenterats ur ett 

annat perspektiv. Vi anser ändå att resultatet är intressant dels för oss som tagit fram det då vi 

gått från vår förförståelse till ny förståelse, och som ett slags riktmärke som kan ligga till 

grund för andra som fördjupat sig i liknande områden. Vi har som tidigare nämnt använt oss 

av två klasser på samma skola som vi valt ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Problemet 

med denna urvalsstrategi, menar Bryman (2011), är än en gång att det inte är möjligt att gene-

ralisera resultaten, just för att vi inte vet vilken population stickprovet representerar. Författa-

ren förklarar dock att ett bekvämlighetsurval är nödvändigt och kan med fördel användas, då 

det fungerar som en slags pilotstudie och som en språngbräda för vidare forskning i ämnet.  

 

Vi upplevde att eleverna var mycket delaktiga under datainsamlingen, i jämförelse med hur 

det brukar se ut i klassrummet. Detta tror vi dels kan bero på att vi lärare som utfört studien 

var relativt nya för eleverna och bröt ordinarie undervisning. Dessutom kan filmkameran varit 

en avgörande del i elevernas entusiasm till uppgifterna. Bjørndal (2005) menar att videokame-

rans närvaro kan påverka en situation starkare och mer negativt än exempelvis en bandspe-

lare, speciellt om det är någon som står och filmar. Detta har vi haft i åtanke och därför valt 

att, som tidigare nämnt, ställa kameran lite diskret vid fönstret under inspelningarna. Dock 

valde vi under vissa stunder att flytta kameran till elevernas bilder för att visa deras förkla-

ringar. Då märkte vi att eleverna blev påverkade och “kom på” att kameran spelade in. Trots 

att eleverna påverkades är vi glada att vi fick med även det rörliga i bilden och inte enbart 

ljudet, då det har varit givande för analysen av transkriberingen.  

 

Den definition vi gjort av problemlösningsförmåga är framtagen utifrån flera organisationers 

vedertagna definitioner. Vi anser att de teman vi tagit fram är relevanta för vår studie. Dock 

bör dessa användas med försiktighet eftersom de är framtagna ur vår egen tolkning av organi-

sationernas definitioner. Ett val vi tror påverkat vårt resultat i stor utsträckning är att eleverna 

fick arbeta utefter TPS. Om eleverna hade arbetat enskilt hade det varit svårt att se hur deras 

problemlösningsförmåga synliggjorts. Därför var arbete i grupp det mest logiska alternativet, 

vilket också gav oss ett intressant resultat att analysera.  

5. Resultat 
 

Detta kapitel presenterar de delar av resultatet som vi anser besvarar vår forskningsfråga. Vi 

kommer presentera vår empiri enligt de teman för problemlösningsförmåga som vi tagit fram 

(se bakgrund). Temana är presenterade kronologiskt i problemlösningens steg och inte utifrån 

nyckelord. Under varje tema kommer vi presentera övergripande analyser som besvarar hur-

frågan i vår forskningsfråga. Sedan går vi från det generella till det specifika och analyserar 

de exempel som vi valt att ta med. I slutet av resultatet kommer vi presentera en mer övergri-

pande slutsats som sedan ligger till grund för den diskussion vi för i nästkommande kapitel. 

All analys av resultatet är som tidigare beskrivits vår tolkning och alltså ingen allmän sanning. 

I samtliga grupper var alla elever mer eller mindre delaktiga i arbetet med uppgifterna. Ge-

nom resultatet såg vi att eleverna oftast intog olika roller, där en var ”antecknare” och skrev 

ner alla uträkningar med mera och någon annan var ”ledare”, som högt talade om vad som 

skulle skrivas ner. Resten av gruppen var ofta ”idésprutare” och kom med olika förslag under 

arbetets gång. Ibland kunde rollerna skifta, men enligt resultatet var det inte någon elev som 

var helt utesluten ur arbetet utan alla deltog på ett eller annat sätt. 

 

5.1 Att identifiera och matematisera problemet 
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Det första som hände när eleverna fick ut den uppgift de skulle arbeta med var att de ställde 

frågor. Något som vi ser som en metod för dem att identifiera problemet. När läraren inte gav 

några tydliga svar på frågorna vände sig många elever till varandra. Vi såg att den elev som 

utmärkte sig som starkast i varje grupp många gånger frågade sig själv en fråga högt, tänkte 

en stund för att sedan besvara sin egen fråga. En annan metod som eleverna använde för att 

identifiera uppgiften var att ta hjälp av den bild som tillhörde uppgiften. Många elever kunde 

med hjälp av bilden förstå uppgiften på ett mer konkret sätt. I citatet nedan skulle eleverna 

förklara hur mönstret i en figur förändrades i takt med att stenplattorna ökade, se uppgift 

“Stenplattor” i bilaga 2a. 

 
Elev 1: Jag tänkte så här.. ehm här är det ju.. alltså här är det tre (pekar på bilden), sen 

blir det fyra och sen blir det fem. På figur tre så är det liksom fem rutor högt (förklarar 

uppgiften högt utan att titta på bilden) och då ska det vara å figur fem så blir det lik-

som, hmmm. 

 

Eleverna fick själva bestämma hur uppgifterna skulle tolkas och det visade sig att det inte var 

helt enkelt för eleverna. Många gånger vände sig eleverna till läraren trots att hon noga förkla-

rat att det är eleverna som bygger uppgiften precis så som de anser att den ska vara och att det 

därför inte finns några rätt eller fel. Eleverna ville gärna ha svaret på exakt hur uppgiften såg 

ut innan de började tänka själva. I exemplet nedan arbetar eleverna med en uppgift som hand-

lar om glassar och hur många olika kombinationer av glass man kan plocka till sig. Se uppgift 

“Glassarna” i bilaga 2b.  

 
Elev 3: Men får hon välja bland två kulor eller ska hon välja bland fyra? För eller ska 

man tänka alltså att hon kan välja sin glass. 

Elev 4: Hur hon ska välja, eller?  

Lärare: Alltså på hur många olika sätt eller kombinationer kan hon välja glassen (läser 

innantill från uppgiften)  

 

Om eleverna hoppade över identifieringen av uppgiften fick de ofta problem senare i arbets-

gången och kunde inte förstå varför svaren blev olika trots att det kändes som att de gjort li-

kadant. Detta var ofta fallet i de uppgifter som var allra mest öppna. Ofta stannade elevernas 

arbete upp och de bad om “nästa uppgift” eller “facit”. Här fick läraren många gånger gå in 

som stöd och ställa frågor som hjälpte eleverna tillbaka till identifieringen av uppgiften. Ne-

dan arbetar eleverna i denna grupp med uppgiften “Klippa gräs”, se bilaga 2c. 

 
Lärare: Och hur tänker ni då har de varsin gräsklippare eller har de samma eller hur 

tänker ni då? 

Elev 2: En 

Elev 1: Två 

Elev 2: Eller jag vet inte. 

Elev 3: Jag tänker att de har, eller nej föresten det går inte… 

Lärare: Varför inte då, berätta!  

Elev 3: För att om dom har samma då kan man ju inte räkna att en klipper först och en 

klipper sen. Utan de klipper ju samtidigt och då tar det ju mindre tid. 

 

När eleverna förklarade hur de hade identifierat uppgiften synliggjordes deras förmåga att 

matematisera uppgiften. Denna del var något som vi förvånades över när vi analyserade data-

insamlingen eftersom majoriteten av eleverna hade ett välutvecklat matematiskt språk och 

med enkelhet namngav de moment som uppgiften innehöll. Ibland utan att begreppen fanns 

med i uppgiftsformuleringen från början, se uppgift “stenplattor” i bilaga 2a.  
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Elev 4: Nee.. jag tänkte.. Där skulle de vara ett, som det var där och sen figur 2 hade 

fyra i area där inne och sen de ljusa på trean hade nio stycken i sin area och sen här så 

var det 25. 

 

I exemplet ovan förde eleven i fråga in det matematiska begreppet “area” när hen skulle dis-

kutera figurens storlek. Detta trots att uppgiften endast var formulerad i hur många kuber bred 

och hög figuren var. Eleven visade då prov på att använda sina tidigare kunskaper och appli-

cera på den här uppgiften. Detta gjorde även att eleverna fick mycket lättare att hitta en lös-

ning på uppgiften eftersom de visste ungefär vilka metoder som var bäst att använda vid arbe-

tet med area.  

5.2 Att välja och värdera lösningsmetoder 

 

Det visade sig vara svårt för eleverna att motivera hur de valde lösningsmetod. Förmodligen 

använde eleverna sina tidigare erfarenheter när de bestämde sig för hur de skulle gå tillväga 

med ett problem. Detta skedde ofta under den tid då eleverna skulle tänka enskilt på proble-

met, vilket också gjorde att eleverna sällan delade med sig av sina allra första tankar kring 

uppgiften. Efter varje uträkning blev eleverna ombedda att förklara och motivera hur och var-

för de kom fram till sina svar. Eleverna svarade genom att förklara hur de hade gått tillväga. 

Ofta formulerade de om sig flera gånger under samma mening för att få fram en så tydlig för-

klaring som möjligt. Man förstod på eleverna att de tog hänsyn till att vi inte visste exakt vilka 

metoder de använt och att de därför fick förklara sina val mer noggrant. Nedan har eleverna 

konstruerat en egen uppgift där de frågar sig hur många olika håll man kan läsa en bok ur och 

i hur många olika “ordningar” (kombinationer).  

 
Elev 2: 8! 

Elev 4: Men man kan göra det mer lätt 

Elev 3: 4x4? 

Elev 1: Men det är 8!  

Elev 2: (Målar upp) kolla här, 1,2,3,4,5,6,7,8.  

Elev 1: Men ne gör som du gjorde från början 

Elev 2: (Målan en bok-rektangel. Och gör streck mellan alla sidor) 

Elev 3: Och vi tänkte 4x4 för det är 4 sidor och 4 val.  

Elev 4: Mm. 

 

Eleverna värderade även varandras tillvägagångssätt genom att ifrågasätta hur de har tänkt. 

Detta kunde ske vid situationer där eleverna inte kom överens eller inte förstod hur de andra 

tänkt. På många ställen var det tydligt att eleverna använde mycket av sina tidigare erfaren-

heter när de valde sina lösningsmetoder. Till exempel använde de sig av matematiska begrepp 

och procedurer, som visade att de har en förkunskap inom ämnet. Nedan arbetade gruppen 

med problemet “Panta burkar”, se bilaga 2d. 
 

Elev 2: Ja vi kan börja! Vi fick fram först på a, 24, sen tänkte vi 20 sen nu 24 till slut. 

För elev 1 kom på att 6x4 är 24. Och då skrev jag upp det för säkerhets skull så att vi 

skulle se det oså. Så vi skrev upp 4:or 6 gånger. Och då sen fick vi 8, sen fick vi 16. Och 

16+8 är 24. 

Elev 1: det är ju inte rätt. Det måste vara ojämt, för det är delbart med 3…  

Elev 1: Oj, då har vi inget svar, eller om det är 20.  

Elev 3: Vi kom fram till ett jämt tal, 26. Först tänkte vi också 24, och sen så tänkte vi att 

det måste gå att dela i tredjedelar. Och då tänkte vi att, ne men det är fel… För 26 är 

inte delbart med 3. 

 

En annan intressant sak som förekom i nästan varenda grupp var att eleverna lade vikt på om 

de löst uppgiften på samma sätt eller ej. När eleverna insåg att de gjort likadant ville de tydligt 
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berätta det för läraren och för sina klasskamrater. Det verkar som att eleverna gav svaret 

större trovärdighet om de tänkt på samma sätt och fått samma svar. 

 
Elev 2: Jag och “Elev 3” hade gjort samma 

Elev 3: Jag och “Elev 2” hade gjort exakt samma 

Lärare: Ah och hur gjorde ni då? 

Elev 2: Vi tog 6x4=24 sen 24+4  

Lärare: Ni (alla elever i gruppen) har kommit fram till samma svar, men skiljer sig era 

uträkningar på något sätt? 

Elev 3: Ja han använde inte gånger utan tog addition. (Syftar till hur Elev 1 löst uppgif-

ten) 

 

I exemplet ovan arbetade eleverna med uppgiften “Tornet”, se bilaga 2e. Här är ett av många 

liknande exempel där eleverna gärna ville berätta att de gjort på samma sätt som någon annan. 

Eleverna sökte bekräftelse i om svaret var rätt eller ej och när de såg att de fått samma svar 

som någon annan såg de lugnare ut. 

5.3 Att lösa uppgiften 

 

När eleverna väl förstått uppgiften började de ofta med att konkretisera problemet genom att 

måla upp det. De arbetade även mycket laborativt genom att testa med det material som fanns 

tillgängligt i grupprummet, rita upp lösningsförslaget och fylla i egentillverkade tabeller. Ele-

verna använde även andra metoder för att komma fram till en lösning, däribland att försöka ta 

fram giltiga ekvationer och räkna abstrakt och även konkret på fingrarna. I många grupper 

hade eleverna mycket bråttom med att lösa uppgiften. Ibland så bråttom att de inte riktigt 

visste hur de gjort. Det var många elever som löste uppgiften redan under den korta tiden då 

de skulle fundera kring uppgiften enskilt. Men när de presenterade sina svar för varandra och 

insåg att de hade gjort olika fick de tänka om. I många grupper löste eleverna inte uppgiften 

förrän när de diskuterade den i helgrupp och läraren bad dem att komma fram till ett gemen-

samt svar. Det verkade ibland som att eleverna hellre sa ett felaktigt svar snabbt genom att 

gissa, än att gå in på djupet i uppgiften och tänka igenom sina metoder. I citatet nedan arbe-

tade eleverna med uppgiften “Klippa gräs”, se bilaga 2c.  

 
Elev 2: 1 timme och 40 minuter! För det tog ju en timme (halva + 1 fjärdedel). Dom tar 

ju 20 minuter båda då, och då har de 20 minuter kvar… Jag vet inte riktigt (Eleven tve-

kar på sitt svar när hen sagt det högt) 

Lärare: Så du tänker att den snabba klipper en halv fjärdedel på 20 minuter och den 

långsamma klipper på 40? 

Elev 2:  Och sen halva den på 20 minuter och sen halva den.  

Elev 3: Det fortsätter bara.  

Elev 2: Eller 120 minuter, något av dom tror jag! 

 

Det fanns även situationer där eleverna tvekade på sina svar när andra elever eller läraren 

ifrågasatte hur de gått tillväga. Under tiden de förklarade sina tillvägagångssätt kunde de få 

syn på saker som inte helt höll rent matematiskt. Ofta ändrade de bara snabbt utan att lägga 

någon större vikt på att de fick ändra under presentationens gång. I andra situationer hjälptes 

eleverna åt med en uppgift, men kom ändå fram till olika svar. Då var ofta elevernas första 

reaktion att vända sig till läraren och be om facit. Nedan arbetade gruppen med problemet 

“Panta burkar”, se bilaga 2d. 

 
Elev 1: Men det kanske är 32?  

Elev 1: Det kan vara 32?  

Elev 3: Det kan vara mera? 
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Elev 2: Men det kan vara 24 för han tror ju att det är en tredjedel bara, så jag är inte 

helt säker på att det är en tredjedel. 

Elev 1: Det beror på hur mycket pengar han har! 

Elev 2: Mm.  

Elev 3: Nä, vi behöver hjälp! (vänder sig till läraren) 

 

När läraren förklarade att hon inte hade något facit utan allt beror på hur eleverna valt att tolka 

uppgiften återgick de till varandra. Från början skyddade de ofta sin egen lösning och ifråga-

satte alla andras. Men när de prövade olika metoder kunde de till slut se vilka strategier som 

var mest trovärdiga.  

5.4 Att fundera kring resultatets tillförlitlighet 

 

Det var många gånger under uppgiften som eleverna presenterade sin lösning utan att visa 

några tecken på att de resonerat kring resultatets tillförlitlighet. Oftast var det inte förrän ele-

verna fått höra kamraternas resonemang som de blickade tillbaka på sitt eget svar och därefter 

ifrågasatte resultatet. En del elever uttryckte att de fått ny förståelse för uppgiften genom att ta 

del av kamraternas svar.  

 
Elev 1: Men jag tänkte ju, jag tänkte ju inte så.. Eller jag tänkte direkt att det var sju, 

men sen så ändrade jag till nio men alltså nu när “Elev 3” pratade så förstod jag lik-

som att.. Men då tänkte jag liksom att det var sju, så jag ändrar mig. 

 

Det krävdes ofta att eleverna förklarade sin egen strategi flera gånger innan de lyckades bli 

övertalade av kamraterna om att svaret saknade tillförlitlighet. När elevernas resultat inte 

stämde överens med de andras hjälptes de åt med att komma fram till vad som gått fel. Ele-

verna var hjälpsamma mot varandra och la fram funderingar kring resultatets tillförlitlighet på 

ett pedagogiskt sätt, genom att ställa frågor till den andra eleven och inte bara tillrättavisa. I 

exemplet nedan arbetade eleverna med uppgiften “Panta burkar”, se bilaga 2d. 

 
Elev 1: Mm. Men blir det inte 20?  

Elev 2: Jo jag menade 20.  

Elev 4: 12 kan det va! För det finns ju 4 kronor kvar då. 

Elev 3: Men det skulle väl vara 8 kronor kvar? 

Elev 4: Jaha! 

 

Om eleverna trodde på sin egen lösningsmetod, men inte fick tillräckligt respons från resulte-

rande i gruppen använde de sig av metoder för att tydliggöra hur de tänkt. Vissa elever kunde 

även måla upp andra elevers lösningar och bevisa varför de inte höll. Tack vare deras konkre-

tisering kunde de andra förstå varför deras metoder inte riktigt fungerade. Nedan arbetade 

eleverna med uppgiften “Tornet”, se bilaga 2e. 

 
Elev 3: Men 14 som elev 2 fick det till där, det kan det inte bli riktigt... 

Elev 2: varför? Alltså dom går ju ändå sådär (visar att kuberna går som en trappa)  

Elev 3: Kolla här, det är 14 st, det saknas 1 (visar hur hon målat upp Elev 2’s exempel)  

 

Här har flera elever tänkt på samma vis och kommit fram till samma svar. En av eleverna 

hade dock använt en annan strategi och tyckte inte att de andras lösning höll. Efter lång dis-

kussion valde eleven att måla upp de andra elevernas lösningsstrategi för att visa att det inte 

kunde stämma. När eleverna fick se den konkreta bilden ändrade de sig. Detta fick eleverna 

att diskutera att det inte alltid är den metod som flest använt som är rätt utan det kan även, 

som i detta fall, vara den enda som inte gjort likadant som faktiskt hittat den rätta vägen. 
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5.5 Att komma med förslag på andra lösningsmetoder 

 

Eleverna var effektiva när det kom till att se möjligheterna i problemet. På de flesta uppgifter 

fanns stor tolkningsutrymme vilket gjorde att svaren kunde skiljas åt. Vissa elever kunde lösa 

uppgiften på flera sätt medan andra knappt hann välja lösningsmetod innan det var dags att 

börja arbeta i par. När eleverna såg att de gjort på olika sätt tog det inte lång tid innan de hade 

försökt lista ut vad de andra eleverna gjort annorlunda. Eleverna visade stor förståelse för att 

alla tänker olika och därför kunde få olika svar. När eleverna skulle förklara för varandra vad 

som blivit fel var de pedagogiska och visade tydligt vad som blivit fel i kamraternas uträk-

ningar. De la fram det på ett sätt som gjorde att de andra eleverna inte tog illa upp. I citatet 

nedan arbetade eleverna med uppgiften “Stenplattor”, se bilaga 2a.  
 

Elev 2: Du hoppade över figur 4, för då måste man ju plussa på en och så figur 5, 

plussa på en till, då blir det ju två plus två. Som du hade tänkt först. 

 

Det framkom att eleverna såg att uppgiften blev enklare/svårare beroende på hur de tolkade 

den. Eleverna var noga med att bekräfta andra elevers tolkning av uppgiften. Ofta med värde-

laddade ord som “enklare”, “krångligare” eller “bättre”. Eleverna presenterade hur de tänkt 

och hur man kan tänka och motiverade genom att visa sina resonemang för kamraterna. Här 

nedan arbetade eleverna med uppgiften “Tornet”, se bilaga 2e. 

 
Elev 4: Jag tänkte såhär, du sa att den i mitten plussades med 12 kuber? 

Lärare: Den blev 12 kuber hög 

Elev 4: Ah högre, sen blir det såhär: 1, 2, 3, 4-12 bitar upp till här. sen så var den in-

nan också 4 där, då blir det ju 16, sen tar man kanterna så blir det 22, 28, 34, 40! 

Lärare: Okej, men vad skiljer era uträkningar? 

Elev 4: Bara att om man vill kan man också lägga på på de andra kanterna också (visar 

att man kan göra som de andra eleverna gjort också) 

 

Vid de tillfällena då eleverna inte kom överens om svaret försökte de visa för varandra hur 

man skulle kunna tänka för att svaret ska bli rimligt. Även om de själva valt att tolka uppgif-

ten på ett helt annat sätt kunde de ändå på ett vänligt sätt visa varandra vad som gick fel i ut-

räkningarna och hur den andra eleven skulle kunna rätta till så att svaret blir mer tillförlitligt. 

 
Elev 4: okej om, du kan göra såhär då. Fall jag plussar på på kanterna då  

Elev 1: Ah. 

Elev 4: Fall jag plussar på 5 stycket här (visar på figuren) så kan man göra såhär elev 

1, kolla, 28+28 

Elev 1: Jahaa har du skrivit 28 där. 

 

I citatet ovan arbetade eleverna med uppgiften “Tornet”, se bilaga 2e. Eftersom eleverna gav 

sig in i varandras lösningsmetoder fick de se flera lösningsmetoder på problemet. Detta förde 

ofta med sig att de förklarade sina egna lösningsmetoder på ett tydligare sätt än tidigare. Dess-

sutom föreslog de även flera andra sätt att lösa uppgiften när de fått syn på ett annat sätt hos 

kompisen bredvid.  

5.6 Att formulera egna matematiska problem 
 

Gruppernas uppgifter såg alla olika ut, men den sista uppgiften var samma för alla. Den gick 

ut på att konstruera en egen liknande problemlösningsuppgift som de tidigare arbetat med. 

Denna uppgift skulle eleverna tillsammans komma fram till och lösa. Vi observerade att det 

verkade lättare för eleverna att lösa sina egna problem, trots att de i många fall var svårare än 

originalproblemen. Dessutom var eleverna snabba med att se vilket matematiskt innehåll upp-
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giften krävde för att någon annan skulle ha möjlighet att lösa den. Nedan har eleverna utfor-

mat ett eget problem utifrån uppgiften “Bollbyte”, se bilaga 2f. 

 
Elev 3: Till exempel: Olof har slutat äta äpple, nu vill han byta bort sina äpplen mot 

päron och bananer.. Och Alex kan gärna byta bort sina päron Linus kan gärna byta 

bort sina bananer mot äpplena. 

Läraren: Mm, vad tycker ni om den uppgiften? 

Elev 2: Mm.. 

Elev 1: Japp 

Läraren: Är det något mer man behöver ha reda på för att kunna lösa den? 

Elev 2: Eh, hur många äpplen han har.. och hur många äpplen han ska byta mot päron 

och bananer.. 

 

Eleverna var kreativa i sitt skapande av nya problem och hade många idéer. En intressant sak 

vi upptäckte var att många elever verkade tycka att det viktigaste var att välja en rolig sak  i 

“matematiksagan”. De la alltså fokus på valet av objekt i problemformuleringen. 

Ibland kopierade eleverna bara uppgiften och bytte ut substantiven. Detta medförde att den 

matematiska diskussionen om uppgiftens innehåll uteblev och eleverna diskuterade istället 

huruvida uppgiften skulle handla om växter eller djur. 

 
Elev 4: Man kan ju liksom, ehm.. för att göra det enkelt så byter man ju ut till exempel.. 

nej det finns inga namn.. 

Elev 3: Nej men siffrorna.. 

Elev 1: Personen.. Grejen!? De här.. 

Elev 2: Bilder 

Elev 1: Bilder! 

Elev 3: Till exempel bullar 

Elev 4: Aa.. 

Elev 3: Eller bollar då.. 

Elev 1: Godisbitar 

Elev 4: Till exempel fem elever ska baka bollar ehm.. chokladbollar till.. eh och sälja 

till exempel. Så har eh.. Den som bakar flest eh chokladbollar har så och så många och 

så 

 

Eleverna arbetade här med att utforma ett liknande problem kring uppgiften “Panta burkar”, 

se bilaga 2d. I exemplet ovan visar eleverna att de vill färdigställa uppgiften så enkelt som 

möjligt genom att bara byta ut pantburkar mot godisbitar. Vilket gör att de båda uppgifterna 

får samma svar och eleverna alltså inte behöver göra en ny uträkning. Men de allra flesta 

grupper valde ändå att gå in på djupet i uppgiften och fundera över det matematiska innehål-

let. De nya uppgifterna som eleverna tog fram var, som tidigare nämnt, i många fall på en 

högre matematisk nivå än den uppgift de utgick ifrån. Trots det gick det både enklare och 

snabbare för eleverna att lösa den nya uppgiften. 

5.7 Slutsats 

 

Resultatet visar att i samtliga grupper använde eleverna sin problemlösningsförmåga för att 

lösa de problem som presenterades för dem. I vissa grupper var temana mer framträdande och 

i andra grupper mindre. Eleverna identifierade och matematiserade uppgiften genom att de 

ställde frågor, valde och värderade lösningsmetoder genom att förklara sina tillvägagångssätt 

flera gånger och löste uppgiften genom att konkretisera den. Eleverna funderade kring resulta-

tets tillförlitlighet först när de fick se att andra elever fått fram ett annat svar. När de såg att 

svaren inte stämde överens försökte de se vad de gjort annorlunda och på så vis föreslog de 

andra tillvägagångssätt. När eleverna till slut ombads att formulera ett eget liknande problem 

skapade de ofta problem som var svårare än det problemet de från början arbetade med. Tack 
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vare all hjälp de kunde få av varandra och läraren synliggjordes samtliga teman för problem-

lösningsförmåga. Resultatet visar alltså att eleverna använde sin problemlösningsförmåga vid 

arbete med rika problem. Den största genomgående faktorn till hur elevernas problemlös-

ningsförmåga synliggörs är genom samarbete, där eleverna tar hjälp av varandra och arbetar 

med uppgifterna gemensamt.  

6. Diskussion 
 

Resultatet visar att elevernas problemlösningsförmåga synliggörs när de arbetar med Taflins 

rika problem. Då vi inte enbart ville se om de gjorde det utan även hur de visade sin problem-

lösningsförmåga, valde vi att sortera vår data i olika teman. Sorteringen utefter dessa teman 

visade sedan tydliga samband. Tack vare att eleverna tog hjälp av varandra och läraren, blev 

deras problemlösningsförmåga tydligt framträdande i arbetet med uppgifterna. Eleverna visar 

sin problemlösningsförmåga bland annat genom att ställa frågor, förklara deras tillvägagångs-

sätt för andra, konkretisera uppgiften och se andras lösningar. Samtliga företeelser har synlig-

gjorts framför allt genom elevernas samarbete. Vi tolkar detta som att det är genom samarbete 

som rika problem blir mest givande för eleverna. Dock har vi inte något resultat på hur det 

hade blivit om eleverna arbetat enskilt. Men eftersom eleverna stannade upp i sina uträkningar 

och inte kom igång igen förrän när läraren/andra elever hjälpte till, anser vi oss se positiva 

samband mellan rika problem och samarbete. När eleverna presenterade sina tankar för 

varandra blev det tydligt att eleverna fick större förståelse för problemet och för sin egen lös-

ning. När de insåg att alla fått olika svar var de tvungna att gå tillbaka till dels sin egen lös-

ning och dels de andras. Av resultatet att döma verkade eleverna ha lättare för att identifiera, 

analysera och lösa problem tillsammans med andra. Att presentera sina tillvägagångssätt ver-

kade ge eleverna större matematisk förståelse, dels genom att andra gav respons och dels ge-

nom att eleverna fick höra sitt eget matematiska resonemang flera gånger och på så vis kunde 

upptäcka slarvfel eller felaktiga metoder. Det var i samtalen som deras problemlösningsför-

måga allra tydligast syntes. Skolverket (2011) förklarar att problemlösningsförmåga i stora 

drag handlar om att tolka och analysera ett problem. Vidare menar skolverket att eleverna får 

möjlighet att träna denna förmåga genom att tänka högt och diskutera med andra. Vi tror att 

det faktum att eleverna fick arbeta tillsammans såpass mycket var en bidragande faktor till att 

elevernas problemlösningsförmåga synliggjordes på ett så tydligt sätt i alla grupper. Eleverna 

följde tydligt Polyas (1948) modell för problemlösning. Nästan alla grupper startade arbetet 

med att förstår problemet genom att fråga och matematisera det, sedan gjorde det upp en plan, 

genomförde planen och sedan, när de fick se de andra elevernas lösningar blickade de även 

tillbaka på sin egen lösning. Att eleverna så tydligt följer Polyas modell för problemlösning 

tror vi kan bero på att de fick arbeta utefter TPS-metoden och först tänka enskilt, sedan två 

och två och slutligen i grupp (William, 2013). Vi tror att det är viktigt att eleverna ser tillbaka 

på sin lösning och inte enbart går vidare till nästa uppgift. När eleverna fick diskutera proble-

met i grupp kunde vi tydligt se en ökad matematisk förståelse hos alla elever i gruppen. Där-

för anser vi att TPS-metoden är en bra metod för att få eleverna att blicka tillbaka på sina till-

vägagångssätt. 

 

Nivån i grupperna var varierad och trots att vissa tog ett större ansvar i att lösa uppgiften var 

samtliga elever delaktiga på ett eller annat sätt. Taflin (2007) menar att det är viktigt att an-

passa problemet till individen så att alla elever har möjlighet att förstå uppgiften och vara del-

aktiga. Eleverna visade att de kunde relatera till uppgifterna genom att de använde sina tidi-

gare kunskaper för att komma fram till en lösningsstrategi. Vi tror, liksom Taflin beskriver, att 

det är viktigt att eleverna känner igen de företeelser som uppgiften handlade om för att känna 
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lust till att lösa den. Även OECD (2014) menar att problemlösningsuppgifter bör handla om 

saker eleverna kan uppleva i verkliga livet. När eleverna jobbade med uppgifterna i grupp 

visade de engagemang genom att alla var mer eller mindre delaktiga i samarbetet. När de 

hjälptes åt för att komma fram till svaren fanns det elever som uttryckte att de fått ny förstå-

else med hjälp av kamraternas respons. Dessa tecken anser vi tyder på att eleverna upplever 

uppgifterna som meningsfulla, stimulerande, engagerande och givetvis problemlösande. En-

ligt Ingemansson (2008) är det uppgifter som kan framhäva dessa egenskaper som skiljer sig 

från den mer vanliga synen på matematiken i svenska skolor, som begepps- och färdighets-

lära. Vi tror att det är viktigt att låta matematiken vara levande och aktuell så att eleverna ser 

uppgifterna som äventyr och utmaningar. Att använda rika problem och även göra egna rika 

problem i klassen är, enligt oss, en bra start för att uppnå det.  

 

Resultatet visar att olika elever tog olika roller i arbetet med uppgifterna och tror att det är 

betydelsefullt att lägga vikt vid hur man sätter samman grupper så att alla elever får vara ”le-

dare”, ”antecknare” och ”idésprutare”. Trots att vi från början valt att ha en ganska tillba-

kadragen roll under datainsamlingen fanns det tillfällen då arbetet stannade upp och vi som 

lärare la oss i och frågade elever frågor eller hjälpte till med identifieringen av uppgiften. Vi 

kunde då tydligt se att det hjälpte eleverna att kunna fortsätta med uppgiften och inte stanna 

där. Taflin (2007) menar att det finns flera faktorer som är viktiga att tänka på vid användan-

det av rika problem i klassrummet, men att den mest avgörande för att gynna eleverna är lära-

ren. Vi tror att en lärare som ställer frågor som för arbetet framåt, precis som Taflin beskriver 

är en viktig faktor för att eleverna ska utveckla sina matematiska kunskaper, och i detta fall, 

sin problemlösningsförmåga. Men vårt resultat visar att elevernas gruppmedlemmar utgör en 

mer avgörande roll vid arbete med rika problem än läraren. Eleverna hjälpte varandra uppnå 

en större förståelse för de rika problem de arbetade med.  

 

I studiens första del fördjupade vi oss i möjliga orsaker till svenska elevers låga resultat i 

PISA-undersökningen. Möllehed (2001) menar att svenska elever har svårt med olika typer av 

förståelse och verklighetsuppfattning vid arbete med problemlösning. Vidare menar Möllehed 

att en av orsakerna kan vara att svenska elever arbetar mycket självständigt i läroboken. Taflin 

(2007) beskriver problemlösningsuppgifter som något som svenska elever får arbeta med när 

de är färdiga i matematikboken, vid sidan av ordinarie undervisning. Vårt resultat visar att 

eleverna använder sin problemlösningsförmåga vid arbete med rika problem, framför allt ge-

nom olika typer av sammarbete. Därför tror vi att det är viktigt att elever i svenska klassrum 

ges tillfälle att arbeta med rik problemlösning i grupp. Vi tror att om eleverna får tillfälle att 

med hjälp av varandra hitta lösningar på rika problem kan deras problemlösningsförmåga 

utvecklas. Med hjälp av en mer utvecklad problemlösningsförmåga hos eleverna tror vi där-

med att resultaten i PISA kan förbättras. 

7. Didaktiska implikationer  
 

Denna studie påvisar att elever som arbetar med rika problem i grupp synliggör sin problem-

lösningsförmåga. Det gör de genom samarbete och diskussioner med andra elever. Vårt resul-

tat tyder på att svenska elever skulle kunna utveckla sin problemlösningsförmåga genom att 

frekvent arbeta med rik problemlösning i grupp. Vi anser därför att svenska lärare behöver ta 

in problemlösning ännu mer i sin planering, så att det blir som en naturlig del av undervis-

ningen. Om arbetet med rika problem får ta större plats i klassrummen och fokus lyfts från 

läroboken, tror vi med avstamp i studiens resultat, att svenska elever kommer kunna nå högre 

resultat i PISA-undersökningarna. Vi är även nyfikna på hur problemlösningsförmågan kan 
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synliggöras vid enskilt arbete. För att få reda på det krävs vidare forskning. Vi anser emeller-

tid att all arbete med rik problemlösning ger en positiv påverkan på elevernas problemlös-

ningsförmåga, som i sin tur hjälper till att utveckla andra matematiska förmågor. 

8. Egna lärdomar 
 

Under processen av denna studie har vi fått lära oss en hel del om rika problem och problem-

lösning. Vi har blivit införstådda med varför det är viktigt för eleverna att ha en utvecklad 

problemlösningsförmåga och hur undervisningen kan bedrivas för att uppnå detta. Studien har 

gett oss en djupare förståelse för problemområdet och uppmuntrar oss till att använda våra 

nyvunna kunskaper för att göra skillnad i vårt framtida yrke. Detta ser vi som en utmaning 

och kommer arbeta mot att få bort den traditionella synen på matematik som begrepps- och 

färdighetslära. Dock menar vi inte att begrepps- och färdighetsinlärning ska tas bort från 

undervisningen helt. Vi kan se fördelarna med begrepps- och färdighetsinlärning, då eleverna 

behöver en stadig grund att stå på. Men det är viktigt att inte fastna där. Eleverna behöver 

bygga vidare på de givna kunskaperna för att skapa nya kunskaper och få en djupare förstå-

else för matematik. Därför hoppas vi kunna arbeta mot en varierad matematikundervisning, 

där vi kan kombinera standarduppgifter med rika problem och enskilt arbete med olika typer 

av arbete i grupp. 
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10. Bilagor 

      Bilaga 1 

 
 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 

studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 

2015 kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin 

sista praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av undervisningen, 

men också tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att identifiera ett 

utvecklings-område. Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med 

mera. Det insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna princi-

per vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen 

endast användas för utveckling och utbildning. Vi vill avslutningsvis betona att förbättrings-

arbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna 

planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt godkännande.  

Vänliga hälsningar 

Utbildningsledare 

 

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

✂
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

 

 

Vårdnadshavare för: 

............................................................................................................................ 

 

 

Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning  
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Rika matematiska problem    Bilaga 2a  

Samtliga bilagor är hämtade ur Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s. 85-219. Tillåtelse att använda 

innehållet är inhämtad av Eva Taflin och Anders Suneson. 
 

Stenplattor  

  
Illustration av: Anders Suneson 

 

Ett mönster läggs med hjälp av kvadratiska sten- plattor, mörka och ljusa. Så här 

ser mönstret ut:   

 a)  Hur många plattor går det åt till figur 5? Hur många av dem är ljusa och 

hur många är mörka?  

 

 b)  Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 15?  

 

 c)  Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 100?  

 

 d)  Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur n? Hur många 

plattor går det åt totalt till figur n?  

 

 e)  Hitta på ett liknande problem. Lös det.  

Rika matematiska problem - Liber 2005   
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Glassarna     Bilaga 2b 

 
Illustration av: Anders Suneson 

 

 

Lisa ska köpa lösglass i kulor och kan välja på fyra olika smaker. Hon 

vill ha två glasskulor.  

a) På hur många olika sätt kan hon välja sin glass? 

b) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det.  

 

 

 

Rika matematiska problem - Liber 2005  
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Klippa gräs     Bilaga 2c 

 
Illustration av: Anders Suneson 

 

 

Jenny klipper gräsmattan hos Bo på 2 timmar. Mona gör det på 4 

timmar.  

a) Hur lång tid tar det om de hjälps åt? 

 

b) Hitta på ett liknande problem och lös det.  

 

 

 

 

 
Rika matematiska problem - Liber 2005  
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Panta burkar    Bilaga 2d 

 
Illustration av: Anders Suneson 

 

Ulrika, Andreas och Senada har samlat tomburkar. De pantar burkarna 

och lägger alla pengarna i en ask. De tänker dela förtjänsten lika, alltså 

en tredje- del var.  

Medan Ulrika och Andreas ser på TV, tar Senada sin tredjedel av 

pengarna och går hem.  

När Ulrika sedan reser sig från TV:n för att ta sin del har hon inte 

märkt att Senada redan har tagit sin del. Hon tror att alla pengarna är 

kvar och tar därför en tredjedel av de pengar som finns kvar.  

När Andreas till sist hämtar sin andel så tror han också att de pengar 

som är kvar är alla pengar de tjänat. Han tar därför också en tredjedel. 

Kvar i asken är därefter 8 kr.  

a) Hur mycket pengar har de totalt pantat burkar för?  

b) Hur mycket pengar tog var och en? 

 

c) Formulera ett liknande problem och lös det.  

 

 

 

 Rika matematiska problem - Liber 2005  
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Tornet     Bilaga 2e 

 
 

 
Illustration av: Anders Suneson 
 
 

 
 

a) Hur många kuber behövs det för att bygga tornet på bilden?  

  

b) Hur många kuber skulle behövas för att bygga en liknande figur 

som är 15 kuber hög? 

 

c) Gör ett liknande problem och lös det 
 

 

 

 

 

Rika matematiska problem - Liber 2005 
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Bollbyte     Bilaga 2f 

 
Illustration av: Anders Suneson 

 

 

Allan har slutat spela golf. Nu vill han byta bort sina golfbollar mot 

tennisbollar och pingisbollar. Bodil byter gärna sina tennisbollar mot 

Allans golfbollar. Werner byter gärna sina pingisbollar mot Allans 

golf- bollar.  

De kommer överens om att Allan kan byta 3 st golfbollar mot 5 st ten-

nisbollar, 

2 st golfbollar mot 7 st pingisbollar.  

a) Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Allan få om han byter 

bort alla sina 26 st golf- bollar?  

b) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det.  

 

 

 

Rika matematiska problem - Liber 2005 
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