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Sammanfattning  
Problemformulering i matematik är viktigt eftersom det har potentialen att 
förbättra elevernas kunskaper i matematik. Genom att arbeta med 
problemformulering ges eleverna möjlighet att utvecklas till bättre problemlösare, 
vilket är viktigt för att kunna lösa både komplexa matematiska problem och 
vardagsproblem. Forskning har visat på nära samband mellan problemformulering 
och problemlösning, ändå har både matematikutbildning och fortbildning till stor 
del riktats mot problemlösning. Syftet med detta examensarbete är att bidra med 
kunskap om vilka hinder och möjligheter lärare upplever i sitt arbete med 
problemformulering och problemformuleringens roll för elevers 
matematiklärande. Metoden för datainsamlingen var semistrukturerade intervjuer. 
Sju lärare som undervisar i matematik i årskurs 1–6 deltog i studien och analysen 
gjordes utifrån teorin om sociomatematiska normer och didaktiska situationer. 
Resultatet visar att informanternas elever har arbetat med problemformulering på 
ett eller flera sätt, även om begreppet var okänt för informanterna. Några av de 
hinder som framkom var rädslan att inte hinna med matematikboken och att missa 
viktigt innehåll, att elever och vårdnadshavare förväntar sig att man ska arbeta 
med boken och hela dess innehåll.  De möjligheter som informanterna såg med 
problemformulering var bland annat att eleverna visade ett större engagemang än 
när de arbetar i sin lärobok. De får träna sitt matematiska språk, utbyter idéer med 
varandra och får en ökad förståelse för hur matematiska problem är uppbyggda.  
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Abstract 
Problem posing in mathematics is important because it has the potential to 
improve students´ knowledge of mathematics. By working with problem posing, 
students are given the opportunity to develop into better problem solvers, which is 
important to be able to solve both complex mathematical problems and everyday 
problems. Research has shown close connection between problem posing and 
problem solving, still focus of mathematical education and in-service training has 
been pointed toward problem solving. The purpose of this thesis is to contribute 
with knowledge about what obstacles and opportunities teachers experience in 
their work with problem posing and the role of problem posing for students´ 
mathematics learning. The method for collecting data was semi structured 
interviews. Seven teachers who teach mathematics in grades 1–6 participated in 
the study and the analysis was made based on the theory of socio mathematical 
norms and didactic situations. The result shows that the informants´ students have 
worked with problem posing in one or more ways, even though the concept was 
unknown. Some obstacles presented were, the fear of not getting through the 
teaching material and missing important content, that students and guardians 
expect to work with the book and its entire content. The opportunities that the 
informants saw with problem posing were, among other things, that the student 
showed a greater commitment than when they work in textbook. They get to 
practice their mathematical language, exchange ideas with each other and gain an 
increased understanding of how mathematical problems are structured.  
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1 Inledning  
Problemlösning och problemformulering går hand i hand, ändå är det oftast 

problemlösning som står i fokus, både i matematiksatsningar och i läromedel.  

Ett problem kan beskrivas som en matematisk uppgift, där den som ska lösa 

uppgiften inte har en färdig metod för hur den ska lösas (Cai & Hwang, 2019; 

Felmer & Perdomo-Díaz, 2016). Det innebär att eleven själv måste skapa en 

lösningsmetod. Ett exempel på en sådan uppgift skulle kunna vara en tabell med tal 

som på något sätt relaterar till varandra där eleven ska försöka hitta ett samband, 

här finns ingen färdig metod. Problemformulering däremot, kan enligt Singer et al. 

(2013) innehålla en variation av aktiviteter men som i huvudsak går ut på att 

eleverna formulerar egna problem.  

2013–2016 genomförde Skolverket en matematiksatsning, kallad Matematiklyftet, 

vilket var en didaktisk satsning på uppdrag av regeringen och riktade sig till alla 

som undervisar i matematik från förskoleklass till och med gymnasiet. Med hjälp 

av Matematiklyftet skulle det kollegiala lärandet utvecklas, ge deltagarna fler 

undervisningsmetoder och därmed mer kunskap för att göra individuella 

anpassningar för eleverna (Ramböll, 2015). Syftet var att utveckla kvalitén i 

matematikundervisningen och därmed öka elevernas måluppfyllelse. Efter 

projektets avslut jämfördes hur de deltagande lärarna använde sin lektionstid 

jämfört med andra matematiklärare. Deltagarna ägnade mer av lektionstiden åt att 

diskutera problemlösning och mindre tid åt att låta elever lösa problem på egen 

hand eller i grupp. Tanken var att arbetet med problemlösning skulle leda till en 

högra måluppfyllelse, dock visar utvärderingen att endast var femtonde elev 

förbättrade sina resultat medan de svagaste elevernas kunskaper inte förbättrades 

överhuvudtaget. Man vet inte varför det är så men det står klart att de svagare 

eleverna behöver något mer eller annat för att nå en högre måluppfyllelse 

(Grönqvist et al., 2021). Palmér och van Brommel (2020) beskriver hur 

problemformulering kan vara en väg att nå en högre måluppfyllelse. När eleverna 

arbetar med problemlösning söker de information och letar efter en lösning. I 

arbetet med problemformulering skiftar de perspektiv, där de ger information och 
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ställer frågor. Detta innebär att de måste reflektera över hur problem är uppbyggda 

och chanserna att bli bra på problemlösning ökar. Att vara bra på problemlösning 

är viktigt eftersom elever som är bra på problemlösning kan matematik på ett 

djupare plan än andra elever, de är duktigare på grundläggande matematik och de 

kan mer matematik. Singer et al. (2013) menar att när eleverna får möjlighet att 

formulera egna uppgifter bidrar det till att eleverna utvecklar både verbala och 

skriftliga förmågor för att andra elever ska förstå uppgiften. Även visuella förmågor 

uppvisas eftersom de oftare växlar mellan olika representationsformer, exempelvis 

tabeller och mönster. Den variation som problemformuleringsarbetet erbjuder kan 

väcka elevens inre motivation. Skolverket (2015) ger stöd för att arbeta med 

problemformulering i skolans styrdokument, Lgr 11, som säger att 

matematikämnets syfte är att väcka elevernas intresse för matematik och att de ska 

utveckla kunskap för att kunna formulera och lösa problem.  

Cai et al. (2016) erfar att problemformulering får ett allt större erkännande för sin 

roll i att främja elevers begreppsförståelse samt deras förmåga att resonera och 

kommunicera matematiskt. Minst lika viktigt är att det kan främja elevernas 

nyfikenhet och intresse, vilket enligt Singer et al. (2013) bidrar till en fallenhet för 

matematik, genom att självförtroendet stärks, begreppsförståelsen ökar och det 

matematiska tänkandet utvecklas. Cai et al. (2016) menar att problemformulering 

fördjupar elevens lärande, elevernas uppgifter blir ofta komplexa och kräver att 

eleven tar sig förbi problemlösningens procedurer och reflekterar över uppgiftens 

struktur. 

Ett hinder i lärarnas arbete med problemformulering kan vara att läromedlen inte 

ger problemformuleringen en mer central roll. Cai et al. (2016) undersökte de två 

mest använda matematikböckerna för årskurs 1–6 i Kina och USA. I Kina utgjordes 

knappt 4% av uppgifterna av olika former av problemformulering och samma siffra 

var ca 1,5 % för USA. Lithner (2017) gjorde en liknande undersökning av böcker 

från flera olika länder, däribland Sverige, och fann i sin undersökning att nästan 

80% av elevernas uppgifter kunde lösas genom att imitera exempel.  
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Eftersom problemformulering är så viktigt för elevernas lärande, vill jag undersöka 

vilka erfarenheter lärare har av att arbeta med det som undervisningsmetod samt 

vilka hinder/möjligheter lärarna ser med problemformulering. 

 

2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med det här arbetet är att bidra med kunskap om hur lärare tänker kring 

problemformuleringens roll för elevers matematiklärande. Detta är viktigt eftersom 

det skulle kunna påverka hur stort utrymme problemformulering får i lärarens 

undervisning. Vidare, undersöks också vilka hinder eller möjligheter 

matematiklärare ser med att använda problemformulering i undervisningen.  

Eftersom förmågan att skapa egna problem kan kopplas till förmågan att bli en 

duktig problemlösare är det viktigt att kartlägga lärares erfarenheter på området. 

Elever som är skickliga problemlösare får enligt Palmér och van Brommel (2018) 

en djupare förståelse för matematik och en bredare kunskap. Genom 

undersökningen lyfts både hinder med problemformulering i 

matematikundervisning och dess möjligheter för att kunna vägleda i arbetet med 

problemformulering.  

Jag vill därmed svara på följande forskningsfrågor:  

1. På vilka sätt använder matematiklärare i årskurs 1–6 problemformulering i 

undervisningen? 

2. Vilka hinder och möjligheter ser matematiklärare i årskurs 1–6 med att 

använda problemformulering i sin undervisning? 

 

Som en del av undervisningen används läromedel, vilket också problematiseras i 

arbetet.  
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3 Bakgrund  
I detta kapitel tas litteratur och forskning om problemformulering i matematik upp, 

och inleds med ett avsnitt som beskriver problemformulering på ett djupare plan 

och de möjligheter det erbjuder.  Därefter kommer ett avsnitt om hur lärare uppfattar 

hinder och möjligheter i arbetet med problemformulering. Även elevernas 

uppfattningar av att arbeta med problemformulering presenteras, fast det inte är det 

som undersöks, eftersom elevernas uppfattning påverkar klassens arbete. För att 

underlätta läsningen har läromedlens påverkan på arbetet med problemformulering 

fått ett eget avsnitt tillsammans med problemformulering i undervisningen. Vidare 

finns det ett avsnitt om några olika typer av problemformulering som har kunnat 

urskiljas i olika läromedel. Kapitlet avslutas med att visa på sambandet mellan 

problemformulering och problemlösning.  

3.1 Vikten av problemformulering i matematik  
Cai och Hwang (2019) skriver att problemformulering som begrepp innefattar ett 

flertal olika aktiviteter, men kan sammanfattas som processen att formulera och 

uttrycka ett problem inom matematik. Det kan vara lärare som formulerar egna 

problem utifrån en given situation, ett matematiskt uttryck, tabell eller diagram, 

alternativt elever som gör det. Cai och Hwang anser att även lärarna måste ha 

förmågan att formulera meningsfulla problem, för även om läraren kan använda 

färdigt material måste läraren kunna värdera och förutspå vilka problem eleverna 

kan förväntas formulera. Lärarens val av aktiviteter formar klassens lärande och har 

potential att främja det matematiska tänkandet. Dessutom kan uppgifterna användas 

som ett redskap för att nå en djupare insikt om elevernas förståelse. 

Problemformulering kan enligt Cai och Hwang också vara aktiviteter där eleverna 

genererar uppgifter för att utforska nya begrepp, omformulerar eller modifierar 

givna problem. Silver (1994) skriver att problemformulering kan ske i syftet att 

skapa ett helt nytt problem utifrån en situation eller erfarenhet. Det kan också vara 

så att eleven formulerar nya problem i syfte att undersöka ett problems 

begränsningar eller lösningsalternativ efter att hen har löst ett visst problem. 
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Problemformulering är kognitivt krävande eftersom det tvingar eleven förbi 

procedurer, att på ett djupare plan undersöka hur ett problem är uppbyggt och 

meningen med det (Silver, 1994; Zhang & Cai, 2021). Zhang och Cai (2021) skriver 

att om eleverna får reflektera över problemets struktur och mål ökar chanserna för 

en matematisk utveckling, där eleverna får resonera och kommunicera matematiskt 

och elevernas begreppsförståelse stärks. Under arbetet med att skapa egna problem 

fördjupas förståelsen för hur problem byggs upp, vad olika begrepp betyder och hur 

de ska användas. Problemformulering ger alla elever möjlighet att delta utifrån sin 

nivå, där elever som kommit långt i sin matematiska utveckling kan nå sin fulla 

potential genom att de får möjlighet att skapa komplexa problem. Enligt Silver 

(1994) ökar arbete med problemformulering elevernas chanser att kunna lösa mer 

komplexa matematiska problem. För att lösa ett komplext problem måste eleven 

först omformulera det till en ny version, ofta en mer personlig version, som sedan 

delas upp i delproblem. Ett annat arbetssätt, skriver Silver, är att göra om problemet 

till ett enklare problem, för att sedan kunna ta sig an den mer avancerade uppgiften. 

Att formulera problem kräver inte att eleven besitter någon särskild kreativ förmåga 

eller är särskilt talangfull i matematik, däremot skapar eleverna de bästa uppgifterna 

när de får skriva om något de känner till.  

Carillo (2016) menar att elever genom arbetet med att formulera nya frågor till 

problemlösningsuppgifter får hjälp att göra kopplingar och en ökad förståelse för 

matematik. Problemformulering bidrar också enligt Cai et al. (2016) till att hjälpa 

elever att förstå hur problem är uppbyggda, utveckla kommunikationen och 

bibehålla elevernas nyfikenhet. Dessa åsikter stöds av Lewis (2021) som studerade 

hur problemformulering kan bidra till matematisk kreativitet och en djupare 

förståelse. I en liten studie med endast tre deltagare arbetade hon med 

problemformulering i en trestegsprocess. Eleverna hade i tester visat sig vara 

särskilt begåvade i matematik. Lewis fann att när elever uppmuntras att formulera 

problem får de möjlighet att dela med sig av nya idéer, vad de har lagt märke till 

och undrar över. De får möjlighet att engagera sig i ett kreativt tänkande, får en 

känsla av äganderätt till sin matematik, samtidigt som frågeställande legitimeras 

och lyfts som något viktigt i stället för att vara något eleven bara gör om hen inte 
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förstår. Vidare leder det eleverna till ett arbetssätt som är förenligt med matematiska 

studier. De elevgenererade uppgifterna ger också möjlighet till äkta formativ 

feedback.  

 

Cankoy (2012) anser att elever som deltagit i undervisning med 

problemformulering är duktigare på att konstruera lösbara problem än elever som 

inte arbetat med problemformulering. För att konstruera ett problem tvingas eleven 

att sätta sig in i vilken process som krävs för att lösa uppgiften. Samtidigt som 

eleven arbetar med konstruktionen arbetar eleven också med räkneoperationer. Det 

gör att problem som formulerats av elever också ger en fingervisning om hur väl de 

kommer att förstå och lösa problemlösningsuppgifter. 

3.1.1 Ökad motivation och självförtroende 

Voica et.al (2020) genomförde under ett par års tid en studie med 114 deltagare från 

lärarutbildningen i Bukarest, Rumänien. Syftet med studien var att värdera 

korrelationen mellan att lyckas/misslyckas med problemformulering kontra 

problemlösning och hur studentens motivation påverkades. Voica et al. fann att 

aktiviteter som förstärker studentens känsla av självständighet och kompetens höjer 

studentens inre motivation. De studenter som arbetade med problemlösning beskrev 

känslor av ilska, frustration och misstroende medan studenterna som arbetade med 

problemformulering beskrev känslor av entusiasm, nöjdhet och självförtroende.  

Problemformulering verkar ge studenten tilltro till sin egen förmåga, eftersom 

självständigheten och kontrollen det ger att formulera det egna problemet, att själv 

välja påstående och möjligheten att byta riktning stärker studentens självförtroende.  

Voica et al. (2020) kunde även se en social skillnad mellan de olika typerna av 

uppgifter. Viljan att interagera med andra studenter med sitt problem skilde sig åt. 

De studenter som arbetade med problemlösning valde sällan (40%) att ta kontakt 

med andra studenter medan de som arbetade med problemformulering i betydligt 

högre utsträckning (70%) valde att interagera med andra studenter, främst för att 

stämma av hur de skulle uppleva att ställas inför ett visst problem.  
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Gällande motivationen kunde man se att studenterna som arbetade med 

problemlösning motiverades av viljan att få veta svaret, nyfikenhet och 

tillgängligheten på problemet medan de som upplevde att problemet var 

meningslöst eller upplevde misslyckade försök, tappade motivationen. Studenterna 

som arbetade med problemformulering motiverades av att få bestämma över 

problemet och tappade inte motivationen vid misslyckade försök att skapa problem. 

Sammanfattningsvis innebär det att studenter som får arbeta med 

problemformulering får kontroll över sitt eget lärande (Voica et al., 2020).  

Silver (1994) undersökte elever med matematiksvårigheter och hur deras rädsla för 

matematik kan göra att de undviker matematik så långt det är möjligt, för att 

slutligen leda till matematikångest. Matematikångest kan enligt Silver reduceras 

med hjälp av problemformulering där eleven själv har kontroll över innehåll och 

svårighetsgrad. Problemformulering ska därför inte göras enbart för att förbättra 

problemlösningsförmågan utan även för dess många andra fördelar. Voica et al 

(2020) visade att ett högt självförtroende leder till att eleverna sätter högre mål, är 

mer flexibla i sitt sökande efter lösningar och har bättre insikt om kvalitén på sina 

prestationer, än elever med samma kognitiva förmåga men som saknar 

självförtroende. Voica menar också att elever som får arbeta med att lösa sina egna 

problem är mer motiverade och villiga att söka efter lösningar.   

Precis som i Voicas (2020) studie visade Li et al (2020) att eleverna var mer 

engagerade och villiga att delta i gemensamma aktiviteter när de arbetade med 

problemformulering. 14% av lärarna ansåg att elevernas intresse och nyfikenhet för 

matematik stärktes och att de fick möjlighet att upptäcka värdet av matematik. 

3.2 Lärares uppfattningar om problemformulering  
Li et al. (2020) undersökte matematiklärares uppfattning om deras förmåga att 

undervisa med hjälp av problemformulering, samt deras tankar om fördelar och 

utmaningar med att undervisa med hjälp av problemformulering. Under tre dagar 

träffades deltagarna i en workshop där de fick prova problemformulering på olika 

sätt och de fick också möjlighet att tillsammans med andra lärare omformulera sina 
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egna problem. Deltagarna fick besvara en semistrukturerad enkät efter workshopen 

där de fick berätta hur de kände för att undervisa med hjälp av problemformulering. 

 

Li et al. (2020) visade i sin analys av enkäten att utmaningarna i att undervisa med 

hjälp av problemformulering bestod för hälften av deltagarna i att organisera 

undervisningen när klasserna är stora och lektionerna ganska korta, i de flesta fall 

40 min. Den andra halvan upplevde att det var svårt att välja uppgifter att bygga 

lektionen på. De var också osäkra på vilken typ av kunskap läraren måste ha för att 

använda den här undervisningsmetoden.  

Utöver detta framkom det enligt Li et al. (2020) att 12% av deltagarna oroade sig 

för hur de skulle bedöma och ge feedback på elevernas uppgifter. Lika många var 

osäkra på hur de skulle arbeta med de elever som formulerar enkla och repetitiva 

problem. 5% av lärarna var oroliga för att den här typen av undervisning skulle ha 

en negativ påverkan på provresultat och problemlösning. Utmaningen i arbetet med 

eleverna var för mer än hälften av lärarna just låg kvalitet på elevernas 

problemformulering. Li et al. menar att outvecklat matematiskt tänkande och 

livserfarenhet begränsar elevernas förmåga att skriva problem av hög kvalitét. Den 

andra hälften av lärarna upplevde att elevernas ovana att formulera problem var den 

största utmaningen. Eftersom de är vana vid att fokusera på problemlösning var det 

en utmaning att formulera relevanta frågor och inte påståenden eller olösliga 

problem. Lärare som undervisade i de lägre årskurserna upplevde att elevernas brist 

på matematiskt språk gjorde att de hade svårt att uttrycka sig tydligt. 11 % av lärarna 

upplevde att eleverna saknade tro på att de hade förmågan att formulera egna 

problem.  

Lärare som deltog i mer än en workshop upplevde enligt Li et al. (2020) i större 

utsträckning att lärare får bättre förståelse för hur eleverna tänker med hjälp av 

problemformulering. De upplevde också att lärandemöjligheterna ökar för alla 

elever. Ju fler workshops lärarna deltog i ju lättare blev det för lärarna att förstå de 

svårigheter de upplevde och bemöta dessa. Li et al. ansåg att alla lärare hade 

förbättrat sin egen problemformuleringsförmåga efter workshopen, baserat på hur 

många processer som krävdes för att lösa problemet. Li menar också att lärarens 
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inställning och föreställningar till området är avgörande för att nå framgång med 

hjälp av problemformulering. Ett samarbete mellan lärare och forskare kan vara ett 

effektivt sätt att övervinna utmaningarna. 

Nästan hälften av deltagarna i undersökningen av Li et al. (2020) svarade att 

undervisning med hjälp av problemformulering främjar elevernas matematiska 

tänkande, att det vidgas och fördjupas när de engagerar sig i problemformulerande 

uppgifter. 25% av lärarna ansåg att elevernas problemlösningsförmåga främjas, 

eftersom eleverna löser problemen samtidigt som de formulerar och utvecklar sin 

fråga. Under arbetet med att formulera sin fråga utvecklar eleverna en förståelse för 

varför en lösning fungerar. 14 % av lärarna uttryckte att problemformulering 

utvecklar elevernas kreativitet genom att vidga och variera deras sätt att tänka och 

angripa ett problem. Resten av lärarna menade att problemformulering troligtvis 

utvecklar elevernas förmåga att formulera egna problem.  

3.3 Problemformulering i läromedel och undervisning 
Forskarna Cai et al. (2016) skriver att för att få en förändring i undervisningen där 

även problemformulering blir ett återkommande element, måste läromedlen 

innehålla en betydande mängd problemformuleringsuppgifter. Lithner (2017) 

visade i en undersökning av läromedel från bland annat Canada, USA, Australien, 

Finland, Indien och Sverige att 79 % av uppgifterna kunde lösas genom att imitera 

exempel, 13 % kunde lösas genom att göra en liten förändring från det givna 

exemplet. Endast 9 % av uppgifterna krävde att eleverna själva behövde hitta en 

egen lösning.  

Sidenvall (2019) menar att undervisning som går ut på att läraren visar en 

lösningsmetod, och sedan arbetar eleverna med uppgifter där samma metod kan 

användas, har pågått under lång tid. Lithner (2017) har en liknande uppfattning och 

anser att matematikundervisning mestadels innebär att elever arbetar med uppgifter 

där de ska imitera färdiga lösningsmetoder. Det leder till ytinlärning och en förmåga 

att utföra enkla procedurer, men de lär sig inte att hitta egna lösningar eller hur man 

kan ta sig an matematiska processer. Problemet är enligt Sidenvall (2019) att det 

går ut över elevernas förståelse, förmåga att resonera och att eleverna inte utvecklar 
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andra matematiska förmågor. Anledningen till att undervisningen ser ut så här kan 

bero på att det är enklare om alla använder samma lösningsmetod än om eleverna 

skapar egna och därmed olika lösningsmetoder. När olika lösningar lyfts fram i 

klassrummet måste läraren kunna förklara dessa så att alla förstår. Det är också en 

utmaning för läraren att förstå var i sitt lärande eleven befinner sig och hur läraren 

ska möta och stödja eleven i arbetet att hitta lösningar.  

Silver (1994) anser att i ett klassrum där man vill uppmuntra elever till att ta ett eget 

ansvar för sitt lärande, borde problemformulering vara ett naturligt och frekvent 

återkommande inslag i undervisningen. Undervisning som har en undersökande 

utgångspunkt, där både lärare och elever har ansvar för problemformulering och 

lösningar, har förutsättningar att erbjuda situationer där matematiska idéer kommer 

från eleverna i stället för från lärarna. Problemformulering ger inte bara en inblick 

i elevens förståelse för matematik utan speglar innehållet i undervisningen som 

eleven exponerats för.  

3.3.1 Olika typer av problemformuleringar  

Cai et al. (2016) identifierade fem olika typer av problemformuleringar i läromedel 

från USA och Kina: 

1. Formulera ett problem som passar till en viss beräkning. 
Eleven får ett uttryck, det kan vara ett elementärt aritmetiskt uttryck som 
25/5 eller ett mer avancerat algebraiskt uttryck, beroende av elevens 
utbildningsnivå. Eleven uppmanas att skriva en kontext till problemet, lösa 
problemet och sedan visa hur hen gjorde.  

 
2. Formulera variationer på ett givet problem med en viss struktur.  

Eleven får ett exempel på ett problem eller en situation. Uppgiften måste 
inte nödvändigtvis innehålla en fråga. Eleven ska sedan formulera ett 
liknande problem som innehåller samma värden inklusive en fråga. 
Alternativt kan eleven byta ut en viss del av uppgiften.  
 

3. Formulera frågor till given information med ett exempel på fråga.  
Eleven får ett problem med en exempelfråga och löser det. Därefter 
formulerar eleven egna problem till uppgiften, antingen med samma 
information eller genom att lägga till ytterligare uppgifter.  
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4. Formulera ett problem till given information.  
Eleven får uppgifter eller en text om någonting, det kan tex vara en tabell 
men eleven får inget exempel på frågeställning. Eleven ska sedan formulera 
ett antal frågor och visa hur hen löser dessa.  
 

5. Formulera ett eget problem.   
Här finns inga exempel eller ramar. Eleven ombeds att fundera över vilka 
matematiska problem som uppkommer i vardagslivet och formulera något 
exempel och därefter försöka lösa det.  
 

Andelen av de olika typerna av problem varierade stort både mellan länderna och 

inom ländernas olika läromedel (Cai et al., 2016).  

3.3.2 Att formulera ett liknande problem, vad betyder det?  

En av problemformuleringstyperna som Cai et al. (2016) hittade var att formulera 

ett liknande problem. Palmér och van Brommel (2020) lät undersöka hur elever 

uppfattar uppgiften att formulera ett liknande problem. I undersökningen fick 

eleverna titta på en bild med en tredimensionell figur och sedan försöka förutspå 

hur många klossar de skulle behöva för att bygga en likadan figur. På bilden syntes 

det tydligt att figuren var gjord av kuber. De fick sedan försöka bygga figuren och 

lektionen avslutades med en helklassdiskussion om kuberna som inte syntes på 

bilden. På den andra lektionen lät Palmér och van Brommel (2020) eleverna 

formulera en liknande uppgift som den de arbetat med senast. De fick använda 

klossar om de ville och de fick välja om de ville arbeta med en kamrat eller ensam. 

Elevernas arbeten klassificerades efter tre olika kategorier: svårighetsgrad är den 

första kategorin, den andra kategorin var om uppgiften liknade den eleverna utgick 

ifrån och den tredje om de formulerade en matematisk fråga eller inte. Alla elever 

byggde nya typer av figurer som i sin tur resulterade i 15 frågor, en från varje grupp 

eller elev. 

Undersökningen av Palmér och van Brommel är intressant eftersom det ofta är den 

typen av fråga som förekommer i matematikböcker. Resultatet av frågorna visade, 

enligt Palmér och van Brommel (2020), att för nästan hälften av deltagarna innebar 

uppgiften att formulera en liknande uppgift, att både figur och fråga skulle likna 

den de själva arbetat med. För ungefär lika många innebar uppgiften att det endast 

gällde figuren. Endast en av eleverna formulerade en matematisk fråga som inte 
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liknade den ursprungliga. Enligt Palmér och van Brommel kan det bero på att 

elevernas kreativitet begränsades av uppgiftens utformning, att deras fråga skulle 

likna den ursprungliga. Man kan också tänka sig att resultatet kan bero på frågans 

formulering och att det var en praktisk uppgift.  

3.4 Problemlösning 
Sidenvall förklarar att ett problem inte måste innehålla svåra begrepp, eller vara 

komplexa och kräva lösningar i flera led (Sidenvall, 2019). Utöver definitionen i 

inledningen kan problemlösning också definieras som uppgifter där problemlösaren 

måste kämpa. Med att kämpa, menas enligt Palmér och van Brommel (2020) att 

arbeta med begripliga matematiska idéer men som eleven ännu inte riktigt 

behärskar eller har en färdig metod för.   

Ett visst mått av utantillkunskap så som användandet av grundläggande algoritmer 

kan enligt Lithner (2017) avlasta arbetsminnet, eftersom det frigör kognitivt 

utrymme för mer avancerad problemlösning, men det gör inte eleverna duktigare 

på att lösa komplexa problem. Algoritmer är grundläggande och erbjuder snabba 

uträkningar med hög träffsäkerhet men de kan också leda till ytinlärning, det vill 

säga att eleverna lär sig en procedur som passar en viss typ av uppgifter och 

förståelsen uteblir. Sidenvall (2019) varnar samtidigt för att överdriva risken med 

att lära eleverna algoritmer och regler. Han menar att de snarare är en förutsättning 

för att göra matematiken hanterbar. När eleven förstått en procedur blir den ett 

användbart redskap för att komma vidare i arbetet med komplexa uppgifter. Lithner 

(2017) skriver att problemet uppstår när eleven lär sig att en viss algoritm fungerar 

på en viss typ av uppgifter utan att förstå innebörden av den. Sidenvall (2019) anser 

att undervisning som bygger på att eleverna ska imitera lärarens exempel går ut 

över elevernas förståelse eftersom resonemangen inte fördjupas. Enligt Lithner 

(2017) utvecklar elever matematisk kompetens genom att engagera sig i komplexa 

problem där de möter ett visst motstånd men som inte får bli så stort att det utgör 

ett hinder. Lithner nämner ingenting om hur praktiska övningar och material kan 

hjälpa eleverna att utveckla matematisk förståelse vilket skulle kunna ha betydelse.  
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Enklare processer erbjuder enligt Lithner (2017) inte möjligheten att utveckla den 

resonemangsförmåga eller begreppsförståelse som vi önskar våra elever. 

Matematisk kompetens innebär för Lithner att eleven förstår matematik, kan 

värdera och använda den, lösa problem, diskutera slutsatser och val av metoder. 

Elevens förmåga att diskutera och resonera påverkar vad eleven lär sig av uppgiften 

medan elevens existerande kunskap påverkar elevens resonemang. Uppgiftens 

innehåll och begränsningar påverkar i sin tur elevens möjligheter till resonemang. 

Sidenvall (2019) skriver i sin undersökning att elever som till övervägande del tagit 

del av en procedurinriktad undervisning har svårare att se någon användning för 

matematik i vardagslivet, jämfört med elever som deltagit i matematikundervisning 

präglad av diskussioner och resonemang.   

Kilpatrick (1987) skriver att problemlösaren måste göra problemet till sitt eget för 

att kunna lösa det. Att göra problemet till sitt eget, innebär att eleven sätter sig in i 

problemets betydelse och vad som efterfrågas. I de flesta problem saknas någon 

information, alternativt finns det information som är överflödig. Redan i de lägsta 

årskurserna förutsätter författare av problem i olika läromedel att eleverna tillför 

sunt förnuft. I ett algebraiskt problem om ålder förutsätts till exempel att eleven 

inser att åldern inte kan vara negativ. En intuitiv känsla för vad som utelämnats i 

problemet är nödvändig och kan enligt Kilpatrick förklara varför en del elever 

upplever svårigheter i problemlösning. Genom att förenkla texter till matematiska 

problem ökar sannolikheten för att eleverna finner rätt lösningar. Kilpatrick menar 

vidare att ett problem inte kan överlämnas till någon annan, ett problem är först ett 

problem när en person upplever det som ett problem, och sedan gjort det till sitt 

eget. Det har gjorts tusentals empiriska undersökningar om problemlösning men 

väldigt lite fokus har riktats mot problemformulering.  

3.5 Sambandet mellan problemlösning och 
problemformulering 
I grundskolans kursplan för matematik står det i det centrala innehållet att eleverna 

ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem 

(Skolverket, 2019). Cai et al. (2016) beskriver detta samband som att ju mer 
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komplexa problem en elev kan generera ju bättre problemlösare är eleven och vice 

versa. Palmér och van Brommel (2020) har också studerat sambandet mellan dessa 

båda förmågor, de anser att förmågan att ställa frågor är lösningen till varje 

problem. Det går inte att lösa en problemlösningsuppgift utan att formulera frågor 

till problemet som ska lösas, till exempel ”Vad händer om…?”. I arbetet med att 

formulera frågor fördjupas elevens förståelse för det matematiska innehållet 

samtidigt som det blir tydligt att problem formuleras av andra människor, att det 

inte bara finns ett en rätt fråga att ställa som bara har ett rätt svar. Även Silver (1994) 

har beskrivit detta samband där han skriver att problemformulering och 

problemlösning går hand i hand som varandras verktyg för att undersöka och lösa 

eller formulera frågor. Cai och Hwang (2019) menar att problemformulering inte är 

viktigt enbart för framsteg inom matematiken utan också för naturvetenskapen som 

är beroende av att elever kan ställa välformulerade, intressanta och avgörande 

frågor. 

 

4 Teori 
Den här studien utgår från sociomatematiska normer som används till att förklara 

undervisning och lärande av matematik. De sociomatematiska normerna beskriver 

hur lärande och undervisning i matematik kan ses som en social och kulturellt 

betingad aktivitet. Första delen i det här kapitlet handlar om vad matematiklärandet 

kan påverkas av, enligt de sociomatematiska normer som presenteras av Cobb 

(1999). Därefter beskrivs hur man kan se på undervisningen utifrån Brousseaus 

(1997) teorier om didaktiska situationer. Tanken är att med hjälp av dessa teorier 

belysa hur synen på lärande kan komma att påverka hur kommunikationen i 

klassrummet används. Dessa teorier ligger till grund för analys av resultat och 

slutsatser i det här examensarbetet. Vidare beskriver Yackel och Cobb (1996) hur 

normer, mål och övertygelser tillsammans påverkar utvecklingen av 

matematikundervisning och vad människor tror om lärandet.  
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De sociomatematiska normerna utgör en förklaringsmodell för de val av 

undervisningsmetoder och uppgifter som informanterna i den här undersökningen 

beskriver. Brousseaus (1997) teorier om didaktiska situationer bidrar vidare med en 

förståelse för utbytet mellan elever och mellan elever och lärare, och vilka typer av 

situationer som ger störst möjligheter till lärande.  

4.1 Bakgrund till sociala- och sociomatematiska normer 
För att förklara hur lärandet sker och olika aspekter av inlärningssituationer finns 

två begrepp att tillgå, sociala normer och sociomatematiska normer. Begreppen 

används till att förtydliga på vilket sätt förklaringar, rättfärdigande av metoder och 

argumentation påverkar klassrumsmatematiken (Yackel, 2001). Cobb och Yackel 

(1996) studerade matematiklärandet i klassrum och vad lärandet påverkas av och 

fann att lärandepotentialen i ett klassrum har både individuella och sociala aspekter, 

eftersom individens lärande påverkar gruppens uppfattningar samtidigt som 

gruppens diskussioner, rutiner och klimatet i klassrummet påverkar individens 

utveckling. Elever som befunnit sig i samma klassrum i samma lärandesituationer 

gör sina egna tolkningar baserade på sina egna erfarenheter. Vidare menar Cobb 

och Yackel att varken det konstruktivistiska eller det sociokulturella perspektivet i 

lärande räcker till för att förklara de processer som sker i undervisningssituationer. 

Cobb och Yackel kombinerade därför det konstruktivistiska och sociokulturella 

perspektivet till en modell som beskriver utvecklingen av sociala och 

sociomatematiska normer i klassrummet. De sociomatematiska normerna 

sammanfogar konstruktivismen och sociokulturalismen med de normer och 

föreställningar som påverkar klassrumsaktiviteter. Modellen består av två delar, ett 

socialt och ett psykologiskt perspektiv.  Det sociala perspektivet inriktar sig på de 

gemensamma eller kollektiva processer som sker i klassrummet. Det psykologiska 

perspektivet är konstruktivistiskt och riktar sig mot enskilda studenter eller lärares 

deltagande och bidrag till den gemensamma processen att skapa normer. Det är inte 

så att vissa aktiviteter kategoriseras som enskilda och konstruktivistiska och andra 

som sociala och sociokulturella, lärandet sker i en gemensam kontext som kan 

förklaras med hjälp av dessa båda perspektiv.  Cobb och Yackel menar vidare att 

det i klassrummets mikrokultur förekommer tre olika typer av sociala aspekter: 
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sociala normer, sociomatematiska normer och klassrumsnormer. Dessa normer 

förklaras i avsnitt 4.1.1 - 4.1.3 nedan. Med mikrokultur menas den samlade 

uppsättning av formella och informella regler och företeelser som finns i varje 

enskild klass. Varje undervisningssituation är dynamisk där läraren hela tiden 

justerar lektionen efter elevernas förståelse och vilka intressen de uttrycker. Klassen 

är också beroende av relationen till läraren och i denna samverkan utvecklas en 

mikrokultur som gäller för klassen tillsammans med den läraren i 

matematikundervisningen.  De tre ovan nämnda normerna har sedan var sin 

motsvarighet sett ur ett psykologiskt perspektiv genom den aktivitet som deltagarna 

bidrar med. Med det här synsättet är förhoppningen att kunna analysera både 

elevens individuella medvetande och utvecklingen av den sociala värld som eleven 

deltar i. Oavsett om en lektion skulle utföras på exakt samma sätt i flera olika klasser 

skulle resultatet aldrig bli exakt samma, men normerna gör det möjligt att analysera 

och jämföra lärandet trots den komplexitet som undervisning i ett klassrum utgör.  

4.1.1 Sociala normer 

Cobb (1999) beskriver hur sociala normer främst utgörs av relationen mellan lärare 

och elever och inom elevgruppen, och hur deras respektive deltagande på lektionen 

ska vara. Dessa påverkas av individuella elevers uppfattningar om både sin egen 

och andras roll men också av ämnets karaktär. Här ingår till exempel att förklara 

sitt eget resonemang men också ansvaret att försöka förstå sina kamraters 

resonemang. Cobb och Yackel (1996) menar att en lärare som vill förändra de 

sociala normerna i klassrummet måste omförhandla klassens normer och stödjer då 

samtidigt individuella elevers omorganisering av sina uppfattningar. Om klassen 

varit van vid att matematik går ut på att räkna enskilt i sin matematikbok och läraren 

i stället vill att eleverna ska diskutera, förklara och rättfärdiga sina lösningar uppstår 

ofta en konflikt mellan lärarens och elevernas föreställningar. Normerna kan inte 

hänföras någon enskild individ utan sätts av lärare och elever i en gemenskap, och 

beskriver deltagandets struktur. 

4.1.2 Sociomatematiska normer  

Enligt Cobb och Yackel (1996) utgörs de sociomatematiska normerna till exempel 

av uppfattningar om vad som är en effektiv matematisk lösning, vad som räknas 
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som en annan typ av lösning eller en acceptabel redovisning. I gemensamma 

diskussioner och förhandlingar kring exempel på uppgifter, skapas normer för hur 

en redovisning ska se ut eller vad som kan räknas som en effektiv lösning. Målet är 

att eleverna ska bli självständiga i gemenskapen och kunna vända sig till den, i 

stället för att boken eller läraren ska vara auktoriteten. I förhandlingarna kring olika 

lösningar och redovisningar bidrar eleverna med sina matematiska övertygelser och 

värderingar, som är den psykologiska motsvarigheten till sociomatematiska 

normer. Cobb (1999) menar vidare att ett öppet och tillåtande klassrumsklimat, är 

avgörande för hur nya uppgifter och arbetssätt tas emot av klassen. I en klass där 

eleverna vågar komma med förslag på egna lösningar krävs ett visst mått av mod 

hos läraren, som måste vara beredd på oväntade vändningar där eleverna kommer 

med lösningar som läraren inte tänkt på och som dessutom ska värderas i nuet. 

Elevernas föreställningar beror av vad eleverna är vana vid och har präglats av. För 

en del elever är matematik en i allra högsta grad enskild aktivitet med regler och 

endast en rätt metod att lösa uppgifter på. För andra är matematik en undersökande 

aktivitet där man tillsammans med andra löser uppgifter och diskuterar.  

Skillnaden mellan sociala normer och sociomatematiska normer kan visas med 

följande exempel, den förstnämnda handlar om att eleverna förväntas förklara sina 

lösningar, medan definitionen av vad som är ett acceptabelt sätt att lösa en uppgift 

på är den sociomatematiska sidan av samma uppgift (Yackel & Cobb, 1996).  

4.1.3 Klassrumsnormer 

Den tredje aspekten, klassrumsnormen, behövs enligt Cobb och Yackel (1996) för 

att kunna prata om klassens matematiska framsteg precis som man pratar om 

elevens framsteg. I en klass där den sociala normen utvecklats i samförstånd mellan 

lärare och elever, där både lärare och elever underbygger sina idéer och 

tankegångar, utvecklas och fastställs begrepp och blir en del av klassens praxis. 

Vidare skriver Cobb och Yackel (1996) att efter en tid accepteras vissa metoder och 

resultat som gemensamma sanningar, till exempel hur man multiplicerar tal med 

10, 100 och 1000. Begreppet, metoden eller tankegången har en gång varit ny och 

något som både lärare och elever argumenterat kring, över tid har metoden eller 

begreppet blivit gemensamt för gruppen och inget man längre behöver argumentera 
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för. Enskilda elevers föreställningar och aktiviteter bidrar till att forma 

klassrumsnormen och utgör den psykologiska aspekten. Den gemensamma 

praxisen kan läraren efterhand lotsa mot den allmänt erkända matematiska praxisen.  

4.1.4 Sambandet mellan normerna 

Både de sociala och sociomatematiska normerna, liksom klassrumsnormen 

fungerar reflektivt relaterande. Reflektivt relaterande innebär att det inte går att 

avgöra om det är lärarens och elevernas föreställningar som påverkar normerna eller 

om det är normerna som påverkar föreställningarna, och ingen existerar utan den 

andra.  En gemensam klassrumsnorm innebär inte att alla tänker likadant, utan vissa 

elever kommer att vidareutveckla sin förståelse utifrån den gemensamma praxisen 

och hitta nya vägar som läraren bör uppmärksamma för att visa på de många olika 

lösningar och tankegångar som matematiken erbjuder. Mångfalden av tankegångar 

bidrar till klassrumsnormens fortsatta utveckling (Cobb, 1999).  

4.2 Teorin om didaktiska situationer 
Den franske matematikdidaktikern Brousseau (1997) anser att 

undervisningssituationer kan beskrivas utifrån utbytet som sker mellan elever, 

lärare och lärandemiljön. Matematikarbete innebär inte att eleven bara ska ta emot 

och upprepa procedurer som läraren presenterar, svaret på matematikens varför, kan 

lika gärna komma från andra elever som från läraren. En elev som har förstått det 

matematiska innehållet kan använda den till att resonera om en slutsats eller metods 

riktighet eller felaktighet. I diskussionerna med andra elever testas teorier, stärks 

eller förkastas. Eleverna konstruerar och provar sina teorier på varandra, och 

tvingas ibland att omorganisera sina tankar. Matematikarbete är enligt Brousseau 

därmed en social aktivitet. Vidare menar Brousseau att förmågan att stå upp för sina 

matematiska tankar inte är medfödd utan utvecklas och underhålls av didaktiska 

situationer.  

Brousseau (1997) menar att den allmänna uppfattningen inom undervisning är att 

kunskap visas genom att eleven svarar på frågor. Läraren presenterar ett problem 

och om eleven löser uppgiften har eleven visat att hen kan, annars behöver eleven 

mer kunskap och då uppstår ett behov av undervisning. Enligt Brousseau lär 



 24 (55) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 24 

eleverna sig genom att anpassa sig till en miljö med motsättningar, precis som de 

gör ute i samhället och resultatet av anpassningen visar sig sedan genom nya svar. 

Läraren ska därför inte ge ett svar eller en metod till eleverna, eftersom det inte går 

att överföra kunskap på det viset. Med det menas att eleverna först måste få arbeta 

med problemet för att kunna sedan med hjälp av läraren diskutera och resonera 

kring uppgiften.  

4.2.1 Adidaktisk situation 

Enligt Brousseau (1997) ska undervisning provocera, i stället för att förmedla, 

genom att läraren gör kloka val av problem som eleverna ska arbeta med. Problemet 

ska väljas på ett sådant sätt att eleverna kommer att acceptera det som om problemet 

var deras eget. Det måste motivera eleverna att agera, tala och tänka. Under arbetets 

gång ska läraren varken ingripa eller komma med förslag. Eleverna vet att 

problemet är valt för att de ska utveckla ny kunskap och att den nya kunskapen nås 

genom logiskt resonemang utan lärarens hjälp. Först då kommer eleven att besitta 

kunskapen och dessutom kunna använda den i andra situationer utanför skolan. Det 

här kallar Brousseau för en adidaktisk situation. Den adidaktiska situationen har en 

tydlig didaktisk mening och bestämmer vilken kunskap eleven lär sig vid det 

tillfället och vilken mening den får genom de begräsningar som problemet utgör. 

Elevernas arbete i den adidaktiska situationen ger upphov till en självständig och 

gynnsam interaktion mellan eleverna, där läraren uppmuntrar och observerar. När 

och om läraren väljer att ge information eller ställa frågor övergår situationen till 

att vara en didaktisk situation. 

4.2.2 Didaktisk situation 

Brousseau (1997) definierar en didaktisk situation som ett utbyte mellan elever, 

lärare och miljön. Med miljö menar Brousseau allt som agerar på eleven och allt 

som eleven agerar på inom en matematisk situation. Eleven har fått en uppgift eller 

information av något slag, det kan till exempel vara regler för ett spel. Eleven agerar 

utifrån dessa och om eleven spelar ett spel med en kamrat påverkas eleven även av 

hur motspelaren väljer att agera. Efterhand som spelet fortskrider gör eleven 

upptäckter och agerar utifrån dessa. Strategier byts ut efterhand och bildar till slut 

en modell. Alla undervisningssituationer är ett specialfall av detta mönster. 
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Matematikens varför kan inte läras genom överföring från en auktoritet, den 

utvecklas i didaktiska situationer och kan inte tas emot av andra utan att förlora sitt 

värde (Brousseau, 1997). Till skillnad från konstruktivismen anser Brousseau att 

kunskap skapas i en relation med miljön och att övergången från naturligt tänkande 

till logiskt tänkande sker genom att formulera, pröva och jämföra med andra i 

samma situation. Att kunna bevis eller olika definitioner utantill är inte att samma 

sak som att kunna matematik. Matematik är att bearbeta problem och enligt 

Brousseau arbetar vi bara med matematik om vi arbetar med problem eller att hitta 

bra frågor. Att formulera frågor är precis lika viktigt som att hitta lösningar.  

Lärarens roll är att presentera situationer som kan ge eleverna möjligheten att göra 

allt detta, det vill säga formulera, pröva, konstruera modeller och teorier och sedan 

pröva de på andra. Lärarens arbete är också att stå för den etablerade matematiken 

och låta eleverna jämföra sina uppgifter och lösningar med mer kända versioner av 

innehållet. 

4.2.3 Det didaktiska kontraktet 

Brousseau (1997) beskriver det didaktiska kontraktet som består av reglerna och 

strategin för hur arbetet i den didaktiska situationen ska gå till. Kontraktet ger 

läraren mandat att presentera ett problem för klassen. Brousseau förklarar att 

lärarens uppgift är att förmedla ett väl valt problem, inte att fråga efter svar. Om 

eleverna tar sig an problemet och löser det, kommer ett lärande att ske. Kontraktet 

är implicit och blir synligt först när någon av parterna bryter sin del. Eleven kan 

tycka att läraren har brustit i sin roll genom att dela ut en för svår uppgift och visar 

det genom att vägra arbeta med problemet, undviker det, eller kanske inte förmår 

lösa det. Läraren i sin tur kan tycka att eleven inte har uppfyllt sin del genom att 

inte anstränga sig tillräckligt. Risken med kontraktet är enligt Brousseau att läraren 

i sin strävan att uppfylla sin del av kontraktet, riskerar att lotsa eleven fram till svaret 

utan att något egentligt lärande sker. I sin strävan att få eleven att nå fram till en 

lösning ger läraren fler och fler ledtrådar och säger till slut i princip själv svaret. 

Brousseau kallar detta för Topaze effekten. Enligt Skott et al (2010) kan det 

didaktiska kontraktet i sin enklaste form förklaras med att elevens roll är att lära sig 

och lärarens roll är att undervisa. Läraren kan uppfylla sitt åtagande genom att 
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presentera ett innehåll, ställa frågor, inleda aktiviteter och ta fram material. Elevens 

del av kontraktet är att engagera sig i frågorna. 

 

5 Metod 
Som metod för den empiriska undersökningen användes semistrukturerade 

intervjuer eftersom det ger möjlighet att följa upp informanternas svar med 

följdfrågor. Frågorna utgick från en intervjuguide där ordningen kunde anpassas 

efter informanternas svar och för att göra intervjusituationen så avslappnad som 

möjligt genomfördes intervjuerna på deras respektive arbetsplats. Sju informanter 

deltog i studien och valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Alla var behöriga att 

undervisa i matematik i sina respektive årskurser och arbetade i årskurs 1–6. 

Analysen av informanternas svar gjordes utifrån teorin om sociomatematiska 

normer och didaktiska situationer, genom att informanternas svar sorterades in 

under varje forskningsfråga. Teorierna användes för att synliggöra och förklara 

möjliga konsekvenser av lärarnas val och deras upplevda hinder och möjligheter 

med problemformulering. I de följande avsnitten presenteras hur urvalet skett av 

informanterna, därefter följer ett avsnitt om intervjufrågorna och hur teorierna har 

påverkat utformningen av dessa. Det redogörs sedan för de etiska överväganden 

som gjorts. Sista avsnittet handlar om tillvägagångssättet för intervjuerna.  

5.1 Urval 
Urvalet är ett bekvämlighetsurval då informanterna tillhör samma nätverk för 

matematiklärare som intervjuaren själv är medlem i (Bryman, 2011). Missivbrev 

(bilaga 1) mejlades till medlemmarna i nätverket, därefter tillfrågades 

intervjupersonerna personligen eller genom mejl. De fick själva föreslå en tid som 

passade för intervju. Med tanke på att problemformulering troligtvis är ett relativt 

okänt begrepp förelåg det en risk att det vid intervjutillfället skulle visa sig att 

läraren inte arbetat med problemformulering. Eftersom arbetet med 

problemformulering kan se ut på många olika sätt fanns det ändå goda 

förutsättningar för att informanten arbetat med det på något sätt.  
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Sju personer intervjuades, alla var behöriga lärare och undervisade i matematik.  

Sex av lärarna hade inriktning mot matematik i sin utbildning, den sjunde var 

utbildad enligt den äldre utbildningen och behörig i alla ämnen upp till åk 3.  

Undersökningsgruppen bestod av en man och sex kvinnor. Behörigheten att 

undervisa varierade och sträckte sig från förskoleklass upp till årskurs 9. Alla lärare 

var behöriga för sin årskurs och hade behörighet för att undervisa åtminstone upp 

till årskurs 3. Lärarnas arbetslivserfarenhet varierade mellan 2 och 29 år och deras 

ålder mellan 31 och 65 år.  

5.2 Intervjufrågor 
Intervjuguiden (bilaga 2) bestod av tio frågor, varav de två första var 

bakgrundsfrågor. Fråga 3 handlade om lärarens undervisningssätt och metoder. Hur 

läraren förhåller sig till elevernas lärande kan påverka hur läraren ser på 

problemformulering som undervisningsmetod. Enligt Brousseau (1997) påverkar 

klassens didaktiska kontrakt vad som är ett acceptabelt matematiskt innehåll på en 

matematiklektion. Lärarens val av undervisningssätt kan enligt Cobb och Yackel 

(1996) också avslöja vilka sociala normer som råder i klassrummet. Om läraren 

tycker att det är viktigt att eleverna får diskutera och att eleverna är aktiva kan hen 

vara mer benägen att arbeta med problemformulering. Övriga frågor är fördelade 

på de två huvudområdena för min undersökning, på vilka sätt matematiklärare 

använder problemformulering i sin undervisning och vilka hinder och möjligheter 

de ser med att använda problemformulering.  

Fråga 4 ställdes för att kontrollera informanternas kunskap om problemformulering 

som begrepp. Om det skulle visa sig att informanten inte kände till begreppet fanns 

det utrymme här att förklara det för informanten. På fråga 5 fick informanten svara 

på huruvida hen arbetar med problemformulering och på vilket sätt. Om det skulle 

visa sig att informanten inte arbetar med det skulle hen kunna berätta varför det 

förhåller sig på det viset. Enligt Brousseaus (1997) teorier om didaktiska situationer 

ägnar eleven sig inte åt matematik om hen inte ställer frågor och löser problem. I 

arbetet måste eleven möta hinder som ska överkommas utan lärarens hjälp. Lärare 

tenderar att fastna i den didaktiska fasen och i stället för att låta eleverna upptäcka 
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den avsedda matematiken berättar läraren vad hen vill att eleverna ska lära sig, 

presenterar ett problem som kan lösas med den teknik som läraren önskar lära ut.  

Fråga 6 finns med för att informanten även skulle kunna ta upp tidigare erfarenheter 

av problemformulering. Även om informanten inte arbetar med 

problemformulering just nu så har hen kanske arbetat med det tidigare eller har 

erfarenhet av det genom kollegor. Fråga 7 och 8 ger svar på vilka hinder och 

möjligheter informanterna upplever med problemformulering. Informanternas 

upplevelse av att arbeta med problemformulering kan förklaras med hjälp av 

Brousseaus (1997) teorier om det didaktiska kontraktet. Lärarens uppgift är att med 

hjälp av uppgiften få eleverna att kommunicera och upptäcka ett begrepp, mönster 

eller väcka nya frågor. Om informanten har lyckats med sin uppgift kommer hens 

upplevelse vara att eleverna är engagerade och att ett lärande sker. Om upplevelsen 

är den motsatta och informanten upplever det som svårt att motivera och engagera 

eleverna har läraren förmodligen inte uppfyllt sin del av kontraktet och försökt 

delegera en för svår uppgift.  

Näst sista frågan, fråga 9, visar på frekvensen av problemformuleringsarbete i 

klassrummet. Frågan är intressant med tanke på vikten av att arbeta med 

problemformulering för att utvecklas som problemlösare och för elevens 

matematiska utveckling. En studie av Lithner (2017) har visat att andelen 

problemformuleringsuppgifter i läromedlen är låg. Frågan är också intressant 

utifrån Cobbs (1999) teorier om sociomatematiska normer, där lärarens och 

elevernas förväntningar på vad som är ett relevant lektionsinnehåll påverkar 

arbetssättet. 

Sista frågan, fråga 10, visar på läromedlets roll för valet av arbetssätt. Syftet med 

arbetet var att undersöka hur lärare tänker kring problemformulering och då är det 

viktigt att få syn på läromedlets roll i det dagliga matematikarbetet. Frågan ger 

också kunskap om läromedlet utgör ett hinder eller erbjuder möjligheter. Enligt 

Cobb (1999) kan läromedlet utgöra en del av klassens sociomatematiska normer 

och framstå som en auktoritet över vilken typ av uppgifter som är de rätta och vilka 

metoder som bör användas.  



 29 (55) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 29 

5.3 Etiska överväganden 
De etiska övervägande som gjorts följer de riktlinjer som gäller för svensk 

forskning enligt Vetenskapsrådet (Vetenskaprådet 2017). Deltagarna informerades 

både skriftligt och muntligt om syftet med undersökningen och om att de var helt 

anonyma. Vidare informerades om att deltagandet var frivilligt och kan avbrytas 

när som helst. Kravet på konfidentialitet uppfylldes genom att inga personuppgifter 

efterfrågades och inga frågor ställdes där informanten skulle kunna identifieras. Det 

insamlade materialet användes enbart till den här undersökningen och lämnas inte 

vidare (Bryman, 2011).  

5.4 Semistrukturerade intervjuer 
Valet av semistrukturerade intervjuer som metod gjordes eftersom det ger möjlighet 

att ställa följdfrågor till informanten (Bryman, 2011) och vilket ökar chansen att få 

svar på forskningsfrågorna. Eftersom det fanns en risk att informanten inte skulle 

ha arbetat med problemformulering, skulle valet av den här metoden erbjuda 

möjligheter att följa upp informantens svar, där hen kan förklara varför och hur hen 

ser på problemformuleringens hinder och möjligheter.  

En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är enligt Fejes och Thornberg 

(2017) att informanten under intervjun har möjlighet att formulera sig fritt och att 

varje svar kan följas upp om något är oklart. Intervjuguiden utgjorde grunden för 

de områden som berördes men frågorna behövde inte komma i den ordningen som 

formuläret angav utan anpassades till informantens svar. Frågorna var öppna för att 

som Bryman (2011) säger, inte leda informanten att tro att det var något särskilt 

svar som efterfrågades och för att det inte skulle gå att bara svara ja eller nej. Före 

intervjuerna påbörjades genomfördes en pilotintervju, för att undersöka hur en 

intervjuperson kan komma att uppfatta frågorna, om det fanns något som var 

otydligt och om frågorna skulle kunna ge svar på forskningsfrågorna. Här framkom 

att begreppet problemformulering inte är helt självklart och att begreppet troligtvis 

skulle behöva förklaras för informanterna. 

För att skapa så stor trygghet som möjligt genomfördes intervjuerna på lärarnas 

arbetsplats och spelades in med hjälp av datorns inspelningsfunktion. Före intervjun 
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informerades deltagaren återigen om syftet med undersökningen och att deras 

medverkan var helt frivilligt (Fejes & Thornberg, 2017). De fick också möjlighet 

att avstå inspelning. Eftersom det i intervjusituationer föreligger risk att 

informanten svarar på ett visst sätt för att uppfattas på ett mer fördelaktigt vis eller 

i en önskan att vara till lags påmindes informanterna om att det inte fanns några rätt 

eller fel svar (Bryman, 2011). Varje intervju tog mellan 15–25 minuter. De sju 

intervjuerna transkriberades sedan för att svaren skulle kunna kategoriseras efter 

forskningsfrågorna.  

5.5 Bearbetning 
Intervjuerna transkriberades för att det skulle vara lättare att få en överblick över 

informanternas svar på de områden som skulle belysas under intervjun. Intervjuerna 

spelades in vilket Fejes och Thornberg (2017) rekommenderar, för att 

informanternas svar skulle kunna spelas upp flera gånger och öka chansen att svaren 

uppfattats rätt. Inför analysen kategoriserades svaren i en tabell med tre kolumner. 

Rubrikerna för kolumnerna följer forskningsfrågorna. I den första kolumnen 

samlades de olika sätt som informanterna använt problemformulering på. Detta 

visar hur informantens tänker på problemformuleringens roll i undervisningen. I de 

två följande kolumnerna finns de hinder och möjligheter som informanterna 

framförde. I resultatet presenteras informanternas svar på forskningsfrågorna och 

sedan analyseras dessa i tur och ordning i analysdelen. Teorierna används till att 

förklara de hinder och möjligheter som informanterna upplevt i sitt arbete med 

problemformulering. Informanterna har använt problemformulering på olika sätt 

och teorierna bidrar med en förståelse för vilka konsekvenser olika arbetssätt kan 

få för klassrumssituationen och elevernas lärande.  

5.6 Validitet 
Kvalitativa studier tenderar att utgå från ett begränsat urval och därmed göra den 

externa validiteten låg. Metoden för den här undersökningen har varit 

semistrukturerade intervjuer, eftersom det möjliggör djupare samtal och följdfrågor 

har det bidragit till att stärka validiteten (Bryman, 2011). Att resultaten på 

forskningsfrågorna till stor del överensstämmer med tidigare forskning som gjorts 
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stärker enligt Fejes och Thornberg (2017) resultatets validitet. För att öka 

tillförlitligheten för undersökningen har informanternas svar sammanfattats i text 

med citat som visar exempel på hur informanterna ser på problemformuleringens 

roll i undervisningen, dess hinder och möjligheter.  

5.7 Reliabilitet 
Extern reliabilitet är enligt Bryman (2011) ofta svår att uppnå i kvalitativa studier 

eftersom det är svårt att replikera exakt samma sociala miljö. Den interna 

reliabiliteten kan kritiseras eftersom intervjuaren är den enda som har tolkat 

informanternas svar. Det föreligger därmed risk för missförstånd vid tolkningen 

men inspelningarna minimerar detta tack vare möjligheten att lyssna flera gånger.  

För att öka reliabiliteten har avsikten varit att transparensen ska vara så stor som 

möjligt kring de beslut som tagits i undersökningens olika faser.  

5.8 Generaliseringsanspråk 
Eftersom empirin härstammar från ett bekvämlighetsval och inte ett 

sannolikhetsurval kan resultatet inte sägas utgöra en generell kunskap. Det visar 

enbart på vad som framkom i den här undersökningen (Fejes & Thornberg, 2017). 

Den här undersökningen grundar sig på sju informanter men är ändå relevant, 

baserat på att informanterna representerar en variation i erfarenhet, ålder och är 

oberoende av varandra. Relevansen stärks ytterligare av att informanterna har 

relevant utbildning för den undervisning de bedriver och att undersökningen är 

gjord i Sverige.  

 

6 Resultat  
Här redovisas resultatet på forskningsfrågorna enligt den ordning de presenterats i 

kapitel två. För att visa exempel på det som beskrivs finns citat från informanterna 

presenterade. Informanterna benämns med ett I och en siffra för att värna om 

informantens anonymitet och för att kunna skilja dem åt.  
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6.1 På vilka sätt använder matematiklärare 
problemformulering? 
Informanterna hade varierande erfarenheter av att använda problemformulering i 

undervisningen. Däremot visade det sig att ingen av de hade någon erfarenhet av 

problemformulering som begrepp. Exemplen visar vad informanterna trodde att 

problemformulering innebär.  

- Det är väl de problemen som eleverna stöter på? (I1). 

- Jag misstänker att det har med problemlösning och hur man formulerar frågorna 

att göra (I3). 

- Det handlar väl egentligen om att släppa ett begrepp i luften och sen sitter eleverna 

och diskuterar (I4). 

Efter ett förtydligande om vad problemformulering kan innebära visade det sig att 

alla informanter hade arbetat med någon form av problemformulering, vid något 

eller några tillfällen. De som arbetar med de allra yngsta eleverna på lågstadiet 

arbetade med att skapa räknesagor muntligt utifrån bilder. Från årskurs 3 och uppåt 

hade informanterna vid minst ett tillfälle låtit eleverna skriva egna problem.  När 

eleverna formulerat problemen fick de oftast läsa upp eller på något sätt redovisa 

sina problem men det var bara tre av informanterna som låtit eleverna lösa 

varandras problem. En av de tre informanterna som använt elevernas lösningar 

berättade hur efterarbetet sett ut och transkriptet visar hur elevernas 

problemformulering användes till fortsatt lärande.  

- De har fått läsa upp sina problem för klassen och så har alla fått försöka lösa deras 

problem och så har vi pratat om det finns något man kan göra för att förbättra det 

(I5). 

Fyra informanter uppgav att de diskuterade med sina elever hur ett problem är 

uppbyggt och vad som behövs för att ett problem ska vara komplett. Som beskrivits 

tidigare kategoriserade Cai et al. (2016) fem olika typer av problemformulering. 

Den första kategorin som presenterades var formulera ett problem som passar till 
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en viss beräkning, vilket en av informanterna gjort och det illustreras med hjälp av 

följande citat: 

- De har fått siffror som ska vara med i räknesagan. Jag har skrivit på tavlan och 

så har de fått fabulera en saga. Sen har vi lyssnat tillsammans på hur olika de blir 

(I7). 

Den andra kategorin formulerad av Cai et al (2016) var att eleven skulle formulera 

ett problem till given information, vilket innebär att eleven får en bild eller en text 

om någonting för att sedan formulera ett eget problem. Tre av informanterna 

beskriver aktiviteter som passar in på den här beskrivningen, följande transkript är 

exempel på detta. 

- Vi jobbar en del med bilder. Jag kanske visar en bild med tolv av någonting, tolv 

fåglar, var av sex är i luften och sex sitter still. Hur skulle man kunna formulera ett 

problem till det? (I4). 

- Jag har provat att ge eleverna starten på en mening med några givna tal och så fick 

eleverna de skriva egna problem från den (I5). 

En annan av kategorierna som presenterades av Cai et al. (2016) och som återfanns 

hos informanterna var att formulera frågor till given information med ett exempel 

på fråga. Eleverna har då arbetat med ett problem och sedan själva eller tillsammans 

med en kamrat formulerat ett problem som de anser likna det ursprungliga. Citaten 

nedan är exempel på den här kategorin.   

- Jag hade färdigformulerade frågor som de fick bryta upp och se vad det fanns för 

matte i dem. Hur man kunde göra ett eget tal från det (I1). 

- Vi har gjort så att vi har tittat i matteboken på olika problem och liksom tittat på 

hur de är uppbyggda och tagit ut begrepp och sen har de fått göra egna (I2). 

Det gick även att urskilja en fjärde kategori av Cai et al. (2016), nämligen den där 

eleverna får formulera ett eget problem, helt utan ramar. Eleverna är fria att använda 
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händelser runt omkring dem, inspireras av områden de arbetat med i skolan, ett 

vardagsproblem de råkat ut för eller något helt annat.  

- De har fått skapa frågor eller räknehändelser som andra i gruppen har fått svara 

på (I3). 

6.2 Vilka hinder ser matematiklärare med att använda 
problemformulering? 
Språket kan också vara ett hinder, för de yngsta kan det vara att de inte har 

tillräckliga kunskaper om begrepp för att kunna uttrycka sig så att andra elever 

förstår vad de menar. För elever med svenska som andraspråk kan det vara en 

utmaning att formulera problem eftersom de saknar tillräckligt med ord. En 

informant tog upp att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hade 

svårt att bryta från den traditionella undervisningen i matematikboken. Oviljan att 

arbeta utanför matematikboken skulle kunna förklaras av en konflikt i det som 

Brousseau (1997) betecknar som ett didaktiskt kontrakt där lärare och elev inte har 

samma förväntningar kring vad som ska göras på lektionen.  

En annan av informanterna upplevde att vissa elever inte ville formulera egna 

problem eftersom det är krångligt och krävande. Dessutom hade en informant 

upptäckt att för de som hade svårt att komma i gång kunde det räcka med att ge 

eleven en mening att börja med. Detta uttrycks genom följande transkript från 

informanterna I2, I3 och I4: 

- En del kan ha lite svårt att komma i gång så de kanske behöver hjälp med en 

mening (I2). 

- Språket kan vara ett hinder. Eller om de får ett för stort talområde (I3). 

- Det finns ju en del som inte tycker att det är roligt för att det är krångligt att 

formulera problem (I4). 

Informanterna uppgav att de önskade att de arbetade mer med problemformulering. 

Flera av informanterna kände sig begränsade av läromedlet och att det var en stor 
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anledning till att man inte arbetade mer med problemformulering. Läromedlen 

innehåller enligt informanterna endast ett fåtal uppgifter av 

problemformuleringstyp och om man ska arbeta utanför läromedlet finns det en risk 

att inte hinna med boken. Bristen på problemlösningsuppgifter uttrycktes av 

informanterna enligt följande transkript: 

- Det är kanske bara en uppgift per kapitel (I5). 

- Läromedlet går en viss gång. Det är ibland att man kanske inte har tid att tänka sig 

in i hur man kan jobba med detta så att eleverna får upptäcka lite mer fritt (I1). 

- När man jobbar med problemlösningskapitlen så hamnar ju de här att man ska 

konstruera ett problem, på sista sidan i kapitlet som bara de duktiga hinner. Därför 

försöker jag vända på det och få fler att göra det (I4). 

En annan orsak enligt informanterna är att det är så många moment som ska hinnas 

med, att det inte finns tid att göra för många avsteg från boken. Det finns en 

övertygelse att om man som lärare arbetar efter boken arbetar man med rätt saker. 

Eleverna måste förberedas för nationella prov och fortsatta studier och då vill man 

vara säker på att man har gått igenom allt. Flera av informanterna upplevde att 

föräldrarna förväntar sig att man arbetar med boken och att det skulle vara svårt att 

hoppa över någonting. Förväntningarna som informanterna upplevde uttrycktes på 

följande sätt: 

- Det förväntas av föräldrar att man ska ha en mattebok (I3). 

- Det är en fara med boken, att man känner att man måste följa den. Framför allt för 

nya lärare. Det krävs mycket att våga stå upp mot föräldrar men också för eleverna, 

att våga stryka sidor (I7). 

Informanterna tog också upp att det tar tid från färdighetsträningen att arbeta med 

uppgifter utanför boken, vilket följande citat är ett exempel på: 

- Ibland kan man känna att färdighetsträningen eller automatiseringen av vissa 

kunskaper, att den blir lidande för att jobba så här. Du lär de tänka själva men de 
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räknar inte två plus två tillräckligt många gånger för att veta att det blir fyra utan att 

räkna (I4). 

6.3 Vilka möjligheter ser matematiklärare med att 
använda problemformulering? 
Som möjlighet uppgav fyra av informanterna att de upplevde att eleverna visade ett 

större engagemang än vanligt när de fick vara kreativa och skapa egna uppgifter. 

Informanterna upplevde att eleverna fick en större förståelse för begrepp eftersom 

man måste förstå begreppen man vill använda i sitt problem. Det var lättare för 

eleverna att förstå när de får formulera frågor på sitt eget sätt. Att skapa egna 

problem väcker tankar och ger upphov till diskussioner. Språket angavs både som 

hinder och möjlighet. Att formulera egna problem kan enligt flera av lärarna göra 

att eleverna får bättre förståelse för hur ett problem är uppbyggt och att de lär sig 

använda matematiska begrepp. De möjligheter som informanterna gav exempel på 

presenteras här i citatform utifrån tre olika kategorier: begrepp, förståelse och 

motivation och självförtroende. 

Transkript som visar på problemformuleringens positiva effekter på elevernas 

begreppsförståelse: 

- Det är någonting som är till skillnad från det traditionella att man sitter ensam med 

en mattebok. Det ger ju ett utbyte, inte bara i matteproblematisering utan även i 

kommunikation i svenska, hur man kan förklara något. Man debatterar, diskuterar 

fram vilken lösning som kan vara till nytta, vilken lösning man ska förkasta (I1). 

- Man måste ju förstå begreppen man tar med i sin formulering. Man märker att de 

använder begreppen när de pratar med varandra (I2). 

- De får ju formulera själv, liksom använda begreppen. Förstå helheten själv. Oftast 

när de läser problem i boken då får du ju dela upp det. Nu på något sätt så när de 

gör det själv, så är det helheten först (I2). 
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- Man diskuterar mycket, det väcker mycket tankar. Barnen får sätta egna ord på 

sina, får uttrycka sig med egna ord och det gör att de har lättare att se det i sitt eget 

perspektiv (I4). 

- De blir glada när de får skapa eget och språket. Att de kommunicerar med 

varandra. De sätter ord på sina tankar, de använder matteorden (I7). 

Här följer citat från informanterna som visar problemlösningens möjligheter för att 

utveckla elevernas förståelse: 

- Det ger en större förståelse hos eleverna. Hur man ska formulera sig så att någon 

annan kan förstå (I3). 

- De måste strukturera sina egna tankar för de måste ju ha koll på uppgiften. Om du 

ska kunna göra en uppgift till någon annan så måste du ju själv veta svaret först 

eller hur du ska räkna ut det (I3). 

Hur informanterna upplever att motivation och självförtroende stärks i arbete med 

problemformulering visas med citaten som följer: 

- Det blir stor aktivitet. Ibland blir det inte realistiskt men de är oftast väldigt 

entusiastiska (I7). 

- Eleverna var väldigt engagerade (I5). 

- Det fastnar bättre när barnen gör sakerna själv och sen är det ju integrationen med 

andra ämnen, det blir lättare (I6). 

- Självförtroendet kan byggas på lite grann. Det är lättare för de att tolka det de själv 

har formulerat. Mycket i böckerna har de svårt för att tolka (I6). 

6.4. Informanternas undervisningssätt och metoder 
Informanternas undervisningssätt varierade mellan traditionell undervisning med 

genomgång och efterföljande arbete i boken, och problemlösning på olika sätt. Två 

av informanterna arbetade huvudsakligen efter läromedlet med instruktionsfilm, 
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genomgång och elevarbete. Följande transkript visar på variationen mellan 

informanterna: 

- Det är en blandning mellan traditionell undervisning, lite laborativ matte och pbl, 

problem based learning (I1). 

- Lite olika men det är oftast en genomgång och sen ska de arbeta själv (I2). 

- Jag går väl rätt så mycket efter läromedlet. Jag försöker föra rätt så mycket dialog 

med eleverna under genomgångarna. Att de får vara med och svara på frågor och 

vara aktiva (I3). 

När informanternas elever arbetade utanför boken var det ofta för att arbeta med 

problemlösning vilket en av informanterna uttryckte det så här: 

- Det kan vara problemlösning som jag hittat på eller från något läromedel, mönster 

eller talföljder (I5).   

Gemensamt för alla var deras inställning till elevernas delaktighet genom 

diskussioner, det var viktigt för informanterna att eleverna är aktiva och pratar 

matematik. 

- Elevaktivt, så mycket det går. Försöker att prata med barnen, att prata mycket i 

skolan. Framför allt att barnen får prata. Inte så mycket lärarlett. EPA (I4). 

- Jag försöker tänka att eleverna ska vara aktiva så mycket som möjligt. Att de får 

diskutera mycket. Jag jobbar ganska mycket utanför boken (I5). 

- Jag tycker ju om när eleverna får vara aktiva. Och gör gärna frågeställningar som 

de får fundera på och sen diskutera olika lösningar (I6). 

- Det är mycket att jag berättar, de här yngre eleverna behöver struktur men vi pratar 

mycket. Mycket diskussioner (I7). 
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7 Analys 
Syftet med den här undersökningen är att bidra med kunskap om hur lärare tänker 

kring problemformuleringens roll för elevers matematiklärande. Två 

forskningsfrågor undersöktes och har sedan analyserats med hjälp av teorin om 

sociomatematiska normer och teorin om didaktiska situationer. Den första 

forskningsfrågan sökte svar på vilka olika sätt lärare använder problemformulering 

i undervisningen. Den andra frågan söker svar på vilka hinder och möjligheter lärare 

upplever i sitt arbete med problemformulering. För att underlätta analysen har den 

andra forskningsfrågan delats upp i två delar, hinder och möjligheter med 

problemformulering i undervisningen. Resultatet har sammanfattats i en tabell på 

nästa sida för att synliggöra informanternas svar på ett mer strukturerat sätt. 

Avslutningsvis analyseras vilken betydelse lärarnas val av undervisningssätt har, 

och hur det kan påverka deras arbete med problemformulering.  

Tabellen (Tabell 1) är strukturerad utifrån forskningsfrågorna och presenteras i 

punktform. Den första kolumnen visar informanternas svar på den första 

forskningsfrågan, på vilka sätt lärare arbetar med problemformulering. I 

resultatdelen har de olika arbetssätten kategoriserats enligt de sätt som presenterats 

av Cai et al (2016). Fyra av de fem presenterade kategorierna gick att urskilja och 

sammanfattas här i fem punkter enligt informanternas svar. De följande två 

kolumnerna visar vilka hinder och möjligheter informanterna upplever i sitt arbete 

med problemformulering. Kolumnen med upplevda hinder bidrar till en helhetsbild, 

där flera av dessa hinder troligtvis skulle kunna minskas genom fortbildning kring 

de teorier och den forskning som finns kring problemformulering. Den långa listan 

av informanternas upplevda möjligheter visar på problemformuleringens potential 

i klassrummet och korrelerar med den forskning som finns presenterad i den här 

undersökningen.  
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Tabell 1  

Redovisning av informanternas svar på forskningsfrågorna. 

På vilka sätt arbetar lärare med 
problemformulering? Olika 
arbetsformer som framkom i 
intervjuerna.  

Hinder Möjligheter 

• Omformulera uppgifter 
från läromedlet eller från 
annan källa.  

• Skapa egna uppgifter, 
antingen helt fritt eller 
från en bild eller början 
på en mening.  

• Analysera textuppgifter, 
vilka nyckelord som finns 
i uppgiften. Vilka 
uppgifter behövs?  

• Arbeta med begrepp tex 
att formulera en uppgift 
med ett visst begrepp. 

• Formulera 
vardagsproblem 
gemensamt. Läraren 
låtsats till exempel att hen 
varit i affären och 
handlat. Eleverna får 
skriva problem till 
händelsen.  

 

• Språket, eleverna kan inte 
tillräckligt många begrepp för 
att göra sig förstådda.  

• Elever med NPF diagnoser vill 
hellre arbeta i boken.  

• Svårt för en del elever att 
komma igång.  

• Svårt för läraren att veta vad 
som är tillräcklig kvalité 

• Rädslan att inte hinna med 
boken 

• Oro för att missa viktigt 
innehåll.  

• Förväntningar från 
vårdnadshavare och elever att 
arbeta i matematikboken. 

• Tid för planering av aktivitet 
utanför boken.  

• Tar tid från färdighetsträning 
exempelvis automatisering av 
algoritmer.  

Eleverna får: 

• Ökad förståelse för begrepp 
när de måste sätta de i ett 
sammanhang.  

• Ökad förståelse för hur 
matematiska problem är 
uppbyggda.  

• Ökat engagemang, det är 
spännande att någon annan 
ska få lyssna på eller lösa det 
egna problemet.  

• Strukturera sina tankar när 
problemet konstrueras. 
Vilken information som 
måste finnas med och hur 
frågan ska ställas.  

• Träna sitt matematiska språk 
när problemet formuleras. 
Eleven måste använda rätt 
språk för att alla ska förstå.  

• Prata matematik när 
formuleringar och lösningar 
diskuteras.  

• Nya tanker och idéer när 
problemet skapas.  

• Utbyta idéer med varandra 
både under arbete och när 
lösningar diskuteras.  

• Ta ansvar för olika sätt att 
lösa uppgiften för att kunna 
bedöma om kamraterna har 
rätt eller fel.  
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7.1 På vilka sätt använder matematiklärare 
problemformulering? 
Den första forskningsfrågan sökte svar på vilka olika sätt informanterna arbetat med 

problemformulering. Alla typer av problemformulering som informanterna arbetat 

med, handlar på ett eller annat vis om kommunikation. De har analyserat 

textuppgifter från läroboken, brutit ner de i mindre delar och bearbetat texterna. De 

har använt problemformulering som en möjlighet att bearbeta begrepp.  

Cobb och Yackel (1996) beskriver att ett fördjupat lärande kan ske först när 

eleverna får bearbeta problem genom kommunikation, vilket lärarna också 

uttrycker på olika sätt. Eleverna har formulerat problem i helklass, i grupp, två och 

två, de har analyserat och diskuterat. Kommunikation ger eleverna förutsättningar 

att vara delaktiga i klassens matematiska gemenskap. Cobb och Yackel förklarar 

detta som att en gemensam klassrumsnorm byggs upp för de olika begrepp och 

procedurer som klassen arbetat med och får sedan samma betydelse för alla inom 

gemenskapen. Alla tänker inte likadant men alla förstår vilken betydelse begreppet 

har.    

7.2 Vilka hinder ser matematiklärare med att använda 
problemformulering? 
Några av de hinder som informanterna anger, rädslan att inte hinna med boken, 

rädslan att missa viktigt innehåll i läromedlet, elever och vårdnadshavares 

förväntningar, kan alla kopplas till Brousseaus (1997) teori om didaktiska 

situationer. Informanten har tillsammans med sin klass skapat förväntningar på 

lektionernas innehåll, tillvägagångssätt och vad läraren respektive eleverna ska 

bidra med. En del av förväntningarna är tydligt uttalade, exempelvis att eleverna 

förväntas följa klassens gemensamma regler, medan andra är mer outtalade. Både 

de uttalade och outtalade förväntningar tillhör det som Brousseau kallar för ett 

didaktiskt kontrakt.  
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Att eleverna har en matematikbok som de arbetar i när de har ämnet matematik, är 

för de flesta vårdnadshavare självklart och utgör därmed en outtalad förväntning. 

Ingen har sagt att det måste vara så men det brukar vara så. Flera av lärarna känner 

sig begränsade av läromedlet. Dels för att det finns förväntningar från elever och 

vårdnadshavare att man ska arbeta i en bok och att man måste göra allt som finns i 

boken, dels för att matematikboken erbjuder en trygghet, en försäkran att man 

arbetar med det som krävs för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att klara 

nationella prov och fortsatta studier.  

Lärarna upplevde att det var svårt att göra avsteg från matematikboken på grund av 

elevernas men också föräldrarnas förväntningar. Cobb och Yackel (1996) förklarar 

detta med att de sociomatematiska normerna som påverkar klassen, påverkar hur 

mycket eller lite man arbetar utanför boken, beroende av vad som ses som en 

legitim matematisk aktivitet och läromedlets status. För informanterna verkar 

normen göra gällande att man ska arbeta i en bok och att den ska följas från pärm 

till pärm.  

7.3 Vilka möjligheter ser matematiklärare med att 
använda problemformulering? 
I intervjuerna uttrycker alla informanter att möjligheterna till lärande genom att 

arbeta med problemformulering är flera. De beskriver ett ökat engagemang hos 

eleverna, att eleverna får en djupare förståelse för begrepp och hur problem är 

uppbyggda. Brousseau (1997) betonar att valet av uppgifter måste göras noggrant 

eftersom det didaktiska kontraktet annars riskerar att brytas om läraren ger eleven 

en för svår uppgift. Genom att arbeta med problemformulering ger läraren alla 

elever en chans att lyckas eftersom var och en kan delta på sin egen nivå. Läraren 

riskerar inte heller att lotsa eleven för mycket och på så sätt orsaka det som 

Brousseau (1997) kallar för Topaze effekt, eftersom eleven inte söker svar på en 

fråga som läraren ställt utan arbetar med att formulera en egen fråga. Den a-

didaktiska fasen av lektionen får större plats och eleverna får chans att vara aktiva. 

Det är den a-didaktiska fasen informanterna söker och som de beskriver som viktig, 

när de önskar att eleverna är aktiva och diskuterar matematiska frågeställningar. En 
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informant uttrycker att det är de bästa lektionerna, när eleverna lär varandra och 

lärarens roll är att handleda.  

7.4 Informanternas undervisningssätt och metoder 
Informanternas undervisningssätt och metoder är intressanta eftersom de enligt 

Yackel (2001) är reflektivt påverkade av de sociomatematiska normer som råder i 

respektive klassrum. Informanterna beskriver att de växlar mellan att arbeta med 

matematikboken och att arbeta med uppgifter utanför boken. Även de informanter 

som beskriver att de huvudsakligen följer läromedlet, arbetar med uppgifter utanför 

boken, främst eftersom det finns uppgifter i lärarhandledningen där eleverna ska 

diskutera tillsammans. Informanterna har en tydlig struktur för hur lektionen är 

upplagd där både lärare och elever vet vad som förväntas av dem. Enligt Yackel 

(2001) kan det som sker i klassrummet förklaras med hjälp av de sociala normer 

som skapas i klassrummets mikrokultur.   

Informanternas olika undervisningssätt kan hänföras till det som Yackel och Cobb 

(1996) kallar för sociala klassrumsnormer. Normerna i informanternas klassrum ter 

sig något olika men var och en har tillsammans med sina elever skapat en struktur 

för deltagandet på respektive matematiklektion. För vissa innebär strukturen att 

läraren inleder med att delge eleverna en viss kunskap som behövs för att klara 

efterföljande arbete med läromedlet. Andra skiftar mellan arbete med bok och utan 

bok, men övervägande delen av elevernas arbete verkar utgöras av att arbeta i 

boken. Gemensamt för alla informanter var att de betonande vikten av diskussioner, 

vilket enligt Bryman (2011), kan bero på att informanterna uttrycker en uppfattning 

som de tror att de förväntas ha. Fyra av informanterna beskriver att de relativt ofta 

har aktiviteter utanför boken. De har enligt Cobb och Yackels (1996) teorier vidgat 

den sociomatematiska normen i sina klasser för vad som är rimliga aktiviteter för 

en matematiklektion.  

Brousseau (1997) beskriver hur den allmänna uppfattningen om undervisning är att 

läraren förser eleverna med information som dessa sedan visar att de tagit emot 

genom att besvara lärarens frågor. Flera av informanterna beskriver sitt 

undervisningssätt som att det skiftar mellan det traditionella och att låta eleverna 
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arbeta lite friare med vissa uppgifter. De beskriver att lektionen ofta inleds med en 

genomgång och något exempel och sedan måste eleverna få tid att hinna arbeta med 

det som informanten har gått igenom.  

Beroende av hur informantens genomgång ser ut kan den vara vad Brousseau 

(1997) kallar för en didaktisk situation. Om informanten enbart förmedlar en metod 

är det inte en didaktisk situation. Om hen däremot väljer att presentera ett problem 

som eleverna får fördjupa sig i, eller låter eleverna formulera ett problem, kan det 

utvecklas till en didaktisk situation. Under arbetets gång befinner eleverna sig i en 

a-didaktisk situation. Den kritiska punkten i arbetet är att eleverna själva måste lösa 

sin uppgift för att nå kunskap. Lärarens roll är att hålla elevernas fokus på avsett 

innehåll och leda elevernas diskussioner. Avslutningen på lektionen är därför minst 

lika viktig som resten av lektionen så att eleverna får jämföra sina uppgifter och 

lösningar med varandra.  

En av lärarna beskriver en mall som eleven ska följa för att vara säker på att alla 

delar som behövs till uppgiften ska komma med. Läraren menar väl och vill 

underlätta för sina elever men för att ett lärande ska ske måste eleven få en chans 

att göra problemet till sitt eget. Eleven måste själv få upptäcka vad som eventuellt 

saknas. Brousseau (1997) beskriver det som att det didaktiska kontraktet måste få 

lov att brytas. 

 

8 Diskussion  
I det här kapitlet diskuteras resultatet från undersökningen med hjälp av tidigare 

forskning. Diskussionen inleds med ett avsnitt om vilka olika sätt informanterna 

arbetar med problemformulering och vilka hinder och möjligheter de upplever i 

arbetet med problemformulering. Därefter följer ett avsnitt om hur informanterna 

upplever förekomsten av problemformulering i läromedlen och hur läromedlet 

påverkar deras undervisning. Läromedlens påverkan på undervisningen är 

intressant eftersom läromedlen har ett potentiellt inflytande över de val läraren 

gör, och på vilket sätt läraren arbetar med problemformulering., 
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Generaliserbarheten av den här undersökningen diskuteras, följt av tankar kring 

fortsatt forskning. 

Informanterna hade sammantaget arbetat med problemformulering på fyra olika 

sätt, men varje enskild informant hade oftast bara provat ett eller två sätt utifrån de 

olika kategorierna formulerade av Cai et al. (2016). Två av de informanter som 

arbetar med de allra yngsta hade låtit sina elever formulera problem utifrån en bild, 

det skulle kunna vara samma sak som det som Cai et al. kallar för att formulera ett 

problem till given information. En annan av informanterna berättar hur de 

tillsammans brutit ner ett givet problem och sedan har eleverna formulerat nya 

frågor, vilket Cai et al. kallar för att formulera variationer på ett givet problem med 

en viss struktur.  

Gällande frågorna om hinder och möjligheter syns kopplingar till tidigare gjorda 

studier. Informanterna såg både glädje, ökat engagemang och lärande precis som i 

studier gjorda av Cai et al (2016), Silver (1994) och Voica et al (2020). 

Informanterna hade uppmärksammat problemformuleringens fördelar men verkar 

lita mer på läromedlet än sig själv. Till viss del visade detta sig även i 

undersökningen gjord av Li et al (2020) när hälften av deltagarna hade svårt att veta 

vilka uppgifter de skulle välja.  

Samtliga informanter arbetade efter en lärobok och kunde bekräfta att det endast 

förekom ett fåtal problemformuleringsuppgifter i dessa, precis som Lithners (2017) 

undersökning visade. Li et al (2020) pekar på vissa problem som kan utgöra hinder 

för matematiklärare att arbeta med problemformulering. Ett av problemen är 

rädslan för att missa något viktigt i boken och därmed få sämre resultat på nationella 

prov. Ett annat var av mer organisatorisk karaktär, som lektionstid och 

gruppstorlekar.  

Både rutinerade och mindre rutinerade informanter tog upp risken för att missa 

viktigt innehåll som en orsak till att man måste arbeta med boken och helst hela 

boken. De pekade på vikten av att eleverna måste vara väl förberedda för de 

nationella proven och att de måste nå kunskapskraven. Trots att informanterna 
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pekade på en rad möjligheter med problemformulering och vill arbeta mer med 

problemformulering gör de inte det.  Anledningen till att informanterna inte gör det 

är att eleverna måste klara kunskapskraven och få bra resultat på nationella proven. 

På något sätt verkar matematikboken borga för att man har gjort vad man kan för 

att eleven ska klara sig så bra som möjligt.  

Resultatet på undersökningen överensstämmer med vad tidigare forskning visat och 

bidrar till att stärka validiteten (Fejes & Thornberg, 2017). Studien har sina 

begränsningar på grund av antalet deltagare och på grund av att det är en lokal studie 

med en specifik målgrupp, men resultatet är ändå ett viktigt bidrag inom 

forskningsområdet. 

Det behövs troligtvis mer forskning kring vilken typ av arbete som behövs för att 

eleverna ska utveckla en viss förmåga i olika områden av matematiken. Olika typer 

av information har visat sig påverka elevernas förmåga att formulera problem. När 

eleverna har fått information som innehåller siffror har de formulerat problem med 

högre kvalitet än med icke-numerisk information, men frågan är hur olika variabler 

påverkar elevernas lärande (Li et al, 2020).  

Brousseau (1997) framhåller vikten av att formulera bra frågor. Jag tror också att 

bearbetningen av elevernas egenformulerade problem kan utvecklas. Ungefär 

hälften av informanterna hade låtit eleverna presentera sina egna problem och 

lösningar men det var bara två som hade låtit eleverna lösa varandras. Det kan bero 

på att informanterna tvivlar på problemens kvalité men det är något som skulle 

kunna utforskas i en framtida undersökning. Vilka komponenter utmärker ett 

problem av hög kvalité och vilken kvalité återfinns i elevernas formuleringar?  Det 

skulle också vara intressant att undersöka hur och om lärarutbildningarna tar upp 

problemformulering i matematikundervisningen. Läromedel är fortfarande det 

dominerande inslaget i matematikundervisningen och eftersom det endast 

förekommer ett litet antal problemformuleringsuppgifter, har inte arbetet med att 

formulera uppgifter fått det utrymme som skulle behövas. Det behövs mer 

utbildning kring vilka positiva effekter problemformuleringsuppgifter kan ha på 

elevernas matematiska utveckling och förståelse.  
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Generaliserbarheten för den här undersökningen kunde i en större undersökning 

blivit stärkt genom att använda ett obundet slumpmässigt urval av grundskolelärare 

i matematik över hela Sverige. Sociala företeelser är dock alltid svåra att 

generalisera eftersom de påverkas av den sociala kontext de befinner sig i vid 

intervjutillfället. 

 

9 Slutsatser 
Undersökningen i detta examensarbete har visat att lärarna i den här 

undersökningen sammantaget arbetar med problemformulering på flera sätt men att 

de var och en för sig bara har provat en eller ett par olika sätt. Informanterna lyfter 

många viktiga möjligheter som de upplevt men den teoretiska kunskapen kring 

begreppet och dess många fördelar är liten hos samtliga informanter. En slutsats 

man kan dra är att informanterna i den här studien arbetar med problemformulering 

utan att känna till begreppet, och att medvetenheten om teorierna och de studier 

som gjorts behöver öka för att eleverna ska få bättre möjligheter att utveckla sin 

fulla matematiska potential. En ökad medvetenhet skulle kunna erbjuda det stöd 

som behövs för att våga lämna läromedlen och låta eleverna få arbeta med och 

fördjupa sig i problemformulering. Informanterna skulle kunna prova olika typer 

av problemformuleringsuppgifter och dessutom i en större mängd, minst lika 

mycket som de arbetar med problemlösning. 
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2022-03-14 

Missivbrev 
Mitt namn är Christina Byman och jag läser på masterprogrammet i utbildningsvetenskap 

på Högskolan i Kristianstad. Jag läser termin 4 och tar examen i juni 2024.  

Den här terminen skriver jag ett självständigt arbete som omfattar 15 hp. Mitt arbete 

handlar om hur lärare tänker kring problemformuleringens roll för elevers 

matematiklärande och vilka hinder/möjligheter lärare ser med att använda 

problemformulering i undervisningen. 

För att få svar på mina frågeställningar behöver jag din hjälp. Jag kommer att använda 

mig av semistrukturerade intervjuer.  

Jag kommer att spela in samtalet med hjälp av inspelningsfunktionen på min dator. 

Inspelningen förvaras sedan på Högskolan Kristianstads hårddisk. Det är bara jag som 

kommer att ha tillgång till inspelningen, som kommer att raderas så snart arbetet är 

godkänt. Intervjun kommer att transkriberas och användas i arbetet.  

Arbetet följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I enlighet med dessa har du 

rätt att avbryta din medverkan när som helst, utan några negativa konsekvenser. Alla 

På magister och masterprogrammen vid Högskolan 
Kristianstad skriver studenterna ett självständigt 
arbete under sin sista termin. I detta arbete ingår 
att göra en egen vetenskaplig studie med 
utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 
engagera studenterna under utbildningens gång. 
Till studien samlas ofta material in vid olika 
verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter 
och observationer. Ansvarig för dina 
personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt 
EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 
hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 
rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 
högskolepoäng,. När detta har blivit godkänt 
publiceras det i databasen DIVA  
https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/public
ering/ 
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deltagare och verksamheter kommer att vara helt avidentifierade i det färdiga arbetet. 

Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och förstörs efter examination. 

Alla deltagare kommer att tillfrågas innan datainsamlingen påbörjas och har möjlighet att 

avböja sin medverkan.  

Du kan läsa mer om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer här: 

file:///Users/Christina/Downloads/God-forskningssed_VR_2017.pdf 

 

Christina Byman 

Ansvarig lärare/handledare: Jenny Green 
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Samtyckesblankett 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

Namn:  …………………………………………………… 

Namnförtydligande ……………………………………….. 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

2.  Vilken utbildning har du för att undervisa i matematik? 
 

3. Hur skulle du beskriva ditt undervisningssätt och metoder? 
 

4. Vad anser du ingår i begreppet problemformulering?  
 

5. Arbetar du med problemformulering? På vilket sätt? Om nej, varför inte?  
 

6. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med problemformulering? 
 

7. Vilken nytta ser du av att arbeta med problemformulering? 
 

8. Vilka hinder/möjligheter ser du med att arbeta med problemformulering?  
 

9. Hur ofta arbetar du med problemformulering? 
 

10. Anser du att läromedlet har någon betydelse för arbetet med 
problemformulering? 

 

 

  

 


