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Abstract 
Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare i förskoleklass organiserar sin 
undervisning där matematisk problemlösning används samt hur lärarens attityder 
till matematisk problemlösning i förskoleklass kan återspeglas i deras val. Syftet 
konkretiseras i följande frågeställningar: På vilket/vilka sätt organiserar lärare i 
förskoleklass sin undervisning där matematisk problemlösning används? samt 
Vilka är lärarens argument för att elever ska arbeta med matematisk problemlösning 
i förskoleklass?. Svar på dessa frågor har sökts genom att samla in empiri från fem 
lärare på tre olika skolor. Både en observation och en intervju har genomförts med 
samtliga lärare. Resultatet visar att lärarna organiserar sin undervisning där 
problemlösning används genom att antingen planera för en lektion utifrån ett 
problem eller genom att problematisera verksamheten som pågår. Gemensamt för 
samtliga lärare är att diskussionen är en central del i all undervisning och man kan 
därmed säga att lärarna ser på elevernas lärande utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Lärarna motiverar sitt val av undervisning med flera olika argument och 
gemensamt för samtliga är att de anser att problemlösning bör ha en plats i 
verksamheten. Föregående återspeglas i den undervisning som presenteras. 

Nyckelord: problem, problemlösning, lärare, attityder, förskoleklass 
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Inledning 
I min tidigare genomförda litteraturstudie visade det sig att lärare i förskoleklass 
kan planera och genomföra en undervisning där eleverna får använda 
problemlösning. Det krävs dock flera genomtänkta val längs vägen, från planering 
till genomförande (Holmsved, 2016). Granskningar (Skolinspektionen, 2009 och 
Skolverket, 2003) visar att problemlösning används i olika stor mån i 
undervisningen trots att det kan och ska användas enligt gällande styrdokument.  

Verksamheten i förskoleklass ska bygga på skollagen, första delen i Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (förkortas ”Lgr11”) och 
tillämpliga delar av andra delen i Lgr11 (Skolverket, 2011a:2-3). I Lgr11 framgår 
det att elever ska ges möjlighet att testa sig fram till olika kunskaper. T.ex. är det 
skolans uppdrag att främja elevernas vilja att testa egna idéer samt lösa problem 
(Skolverket, 2011b:8-10). Skolans verksamhet ska bygga på utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära. Ett av kunskapsmålen är att eleverna, när de avslutat 
grundskolan, ska kunna lösa problem (Skolverket, 2011b:13). 

En granskning visar att undervisningen i skolan brister vid utveckling av elevernas 
förmåga att lösa problem. Endast en liten del av undervisningen innebär träning i 
problemlösande aktiviteter (Skolinspektionen, 2009:16-17). Flera lärare menar att 
läroboken ligger till grund för deras undervisning (Skolinspektionen, 2009:16). I 
läroböckerna förekommer det främst uppgifter som bygger på lösta exempel vilket 
utelämnar problemlösande aktiviteter (Skolinspektionen, 2009:17). En annan 
granskning visar att undervisningen i förskoleklassen många gånger är varierad och 
att flera olika uttryckssätt och läromedel används. Elevens erfarenheter och 
intressen ligger till grund för undervisningens innehåll. Elever i förskoleklass har 
kvar sin lust till lärande i matematik men det avtar sedan genom åren i skolan. 
Lärarna i de yngre åldrarna framför att de känner större ämnesmässig och didaktisk 
säkerhet i andra ämnen än matematik (Skolverket, 2003:16-18). 

Ovanstående visar att problemlösning bör och kan användas i förskoleklass men att 
det får olika mycket plats i undervisningen. Därmed föll intresset på att undersöka 
hur lärare använder problemlösning i förskoleklass samt om deras attityd har något 
samband till huruvida det används.  
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Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras centrala begrepp för arbetet vilka är: förskoleklass, 
problemlösning och attityd. Avsnittet innehåller även relevanta delar från gällande 
styrdokument, tidigare forskning samt teorier som arbetet tar utgångspunkt ifrån. 

Förskoleklass 
De flesta elever börjar förskoleklass på höstterminen när de är sex år gamla men en 
del börjar när de är yngre (SFS, 2010:800, 9 kap.). Sedan 1 januari 1998 är 
kommunerna skyldiga att erbjuda alla barn som bor i Sverige möjligheten att gå i 
förskoleklass och de flesta sexåringarna är inskrivna där (Wollbrand, u.å.). 
Förskoleklassens verksamhet ska pågå under ett läsår och omfatta minst 525 
timmar. Det är en avgiftsfri utbildning där läroböcker och läromedel ska finnas 
tillgängligt (SFS, 2010:800, 9 kap.). Lärare får endast bedriva undervisning som 
han/hon är behörig till (SFS, 2010:800, 2 kap., 13 §). 

Problemlösning 
Ett problem kan beskrivas som en matematikuppgift som en person vill lösa men 
inte vet hur de ska gå tillväga. Det ska krävas en ansträngning från personen för att 
klara uppgiften (Taflin, 2007:11). En uppgift kan vara ett problem för vissa men en 
rutinuppgift för andra beroende på problemlösarens tidigare erfarenheter (Taflin, 
2007:38). Problemlösning är den process som personen genomför när han/hon ska 
lösa ett problem. Dock skiljer sig definitionen på vad problemlösning innebär 
mellan olika forskare (Taflin, 2007:36).  

Läraren kan använda problemlösning i förskoleklass på två olika sätt. Dels genom 
att planera för en lektion där han/hon tar fram en problemuppgift som eleverna ska 
arbeta med och lösa. Dels genom att läraren i den vardagliga verksamheten ger 
eleverna uppgifter som blir till ett problem för dem att lösa. För elever som aldrig 
har löst ett problem, vilket kan vara fallet för elever i förskoleklass, är ett inledande 
samtal en bra början. I detta samtal finns möjlighet för läraren att lyfta att man inte 
alltid vet med en gång hur uppgiften ska lösas, att det tar tid att lösa ett problem och 
att eleverna ska få gott om tid på sig (Palmér & van Bommel, 2016:11-12). 

En planerad lektion där problemlösning används kan ges i uttryck på följande sätt: 
Läraren bestämmer sig för vilka matematiska kunskaper som ska behandlas innan 
problemet väljs ut (Champagne, Schoen & Riddell, 2014:119, Huber & Lenhoff, 
2006:227-229 och Outhred & Sardelich, 2005). Därefter väljs och formuleras ett 
problem. Viktigt är att problemet ska innebära en tänkande process för eleven 
(Champagne m.fl., 2014:119, Huber & Lenhoff, 2006, Jacobs & Philipp, 2010 och 
Pramling & Pramling Samuelsson, 2008). En typ av problem som elever i 
förskoleklass kan arbeta med är ett så kallat ”both-addends-unknown problem”. Det 
kännetecknas av att två av termerna är okända vilket ger uppgiften fler möjliga svar. 
Ett exempel på ett ”both-addends-unknown problem” är en uppgift där fem 
hamstrar kan röra sig mellan en liten och en stor bur. Uppgiftens frågeställning är 
på hur många olika sätt kan hamstrarna fördela sig i respektive bur. Exempelvis kan 
tre hamstrar vara i den lilla buren och två i den stora buren osv. (Champagne m.fl., 
2014:117-118). När ett problem är valt ska det presenteras för eleverna och detta 
kan ske som en saga (Pramling & Pramling Samuelsson, 2008). Ett annat alternativ 
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är att läsa en saga för eleverna och formulera ett problem utifrån den (Huber & 
Lenhoff, 2006 och Outhred & Sardelich, 2005). Problemen bör presenteras muntligt 
för eleverna då många inte är läskunniga än (Outhred & Sardelich, 2005:148). 
Medan eleverna löser problemet är det viktigt att läraren finns där och stöttar om de 
stöter på svårigheter. Stöttningen ska ske utifrån eleven och dess strategier och 
tankar (Jacobs & Philipps, 2010:102-104). Slutligen ska elevernas lösningsförslag 
presenteras vilket kan ske genom att eleven ritar, skriver eller praktiskt 
konstruerar/arrangerar sitt svar (Huber & Lenhoff, 2006:226). Forskning visar att 
elever i de yngre åldrarna främst får rita sina lösningsförslag (Champagne m.fl., 
2014, Huber & Lenhoff, 2006, Pramling & Pramling Samuelsson, 2008 och 
Outhred & Sardelich, 2005). Föregående visar på en undervisning där 
problemlösning används som ett medel. Med det menas att problemlösning används 
för att eleverna ska uppnå nya kunskaper inom matematik (Hagland, Hedrén & 
Taflin, 2005:14). Problemlösning som medel är detsamma som 
matematikundervisning via problemlösning. Matematikundervisning via 
problemlösning innebär att använda problemlösning för att introducera eleverna 
inför ett visst matematiskt område. Det innebär även att eleverna ska utveckla 
kunskaper om problemet som leder till att han/hon sedan kan se problemet som en 
rutinuppgift. Detta sätt att använda problemlösning kräver noggrant utvalda 
problem från lärarens sida (Taflin, 2007:41). 

Problemlösning kan även utgå från händelser som sker i elevens närhet (Outhred & 
Sardelich, 2005:148). Att använda problemlösning i förskoleklass behöver inte 
innebära en planerad lektion. Läraren kan istället vid olika situationer i 
verksamheten ge uppgifter till eleverna som eventuellt leder till att de ska lösa ett 
problem (Palmér & van Bommel, 2016:14). Som nämnts tidigare kan samma 
uppgift vara ett problem för en person medan det är en rutinuppgift för en annan 
(Taflin, 2007:38). Ett exempel på en sådan uppgift är att under samling be eleverna 
undersöka hur de kan dela upp klassen i lika stora grupper (Palmér & van Bommel, 
2016:14). I ett annat exempel framgår det att lärarna anser att förståelsen för antal 
är ett viktigt inslag i de yngre åldrarna. Lärarna arbetade med det vid t.ex. 
morgonsamlingen. Vid den situationen räknades antalet personer som var där och i 
vissa fall problematiserades situationen genom frågor som: Är vi fler än i går? Hur 
många kan det bli i morgon?” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004:3). Att 
kunna fånga situationer som innebär matematiklärande för eleverna är en faktor 
som symboliserar en framgångsrik lärare (Clarke & Clarke, 2002:9). 

Eleverna bör få arbeta med problemlösning då det bidrar till en variation i 
undervisningen. Problemlösning leder till att eleverna får känna arbetsglädje och 
motivation. Genom att arbeta med problem får eleverna även möjlighet att testa de 
kunskaper de utvecklat inom matematiken samt utveckla nya i samband med 
diskussioner med andra elever och lärare. Läraren ges möjlighet att sätta sig in i 
elevernas sätt att tänka och därigenom få kunskap om hur de ska stötta de vidare 
mot nya kunskaper (Hagland m.fl., 2005:7-8). 
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Styrdokument 
Syftet med förskoleklass är att eleverna ska förberedas för fortsatt utbildning samt 
inspireras till att fortsätta utvecklas och lära (SFS, 2010:800, 9 kap.). 
Undervisningen i förskoleklass ska utgå från de övergripande målen i Lgr11:s andra 
del och därmed bygga en bro mellan förskola och skola. Denna bro skapas genom 
att de övergripande målen i Lgr11 ligger nära målen som elever i förskolan ska 
arbeta mot. De övergripande målen ligger även till grund för kursplanerna i Lgr11:s 
tredje del som är utformade för elever i årskurs 1-9 (Skolverket, 2011a:1-3). 
Problemlösning förekommer i både målen för förskolan, i de övergripande målen i 
Lgr11:s andra del och i kursplanen för matematik (Skolverket, 2010 och Skolverket, 
2011b). Ett av barnens mål i förskolan är att de: ”utvecklar sin förmåga att använda 
matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och 
andras problemställningar” (Skolverket, 2010:10). I de övergripande målen i 
Lgr11:s andra del framgår det att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola[…]kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett 
kreativt sätt” (Skolverket, 2011b:13). Slutligen följer problemlösning med till 
kursplanen för matematik där det återfinns som både en förmåga som ska utvecklas 
samt en del av det centrala innehållet. Eleverna ska efter genomgången grundskola 
fått möjligheten att utveckla sin förmåga att ”formulera och lösa problem med hjälp 
av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2011b:48). I 
det centrala innehållet för årskurs 1-3 framförs problemlösning genom att eleverna 
bör få arbeta med ”strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.” 
och ”matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga 
situationer.” (Skolverket, 2011b:49). 

I de yngre åldrarna har leken en stor betydelse för elevens lärande och ska därför 
ha en central roll i verksamheten (Skolverket, 2011b:9). Det är lärarens uppgift att 
inkludera leken i verksamheten både som ett inslag i undervisningen samt att 
eleverna får tid till egen lek (Skolverket, 2014:16). Läraren bör redan i 
planeringsstadiet fråga sig om och hur leken är inkluderad i undervisningen 
(Skolverket, 2014:34). Leken kan leda till att eleverna utvecklar förmågor som 
samarbete, kommunikation, koncentration och uthållighet. Leken kan även hjälpa 
eleven att utveckla sin kreativitet och fantasi (Skolverket, 2014:16). 

Attityd till problemlösning i förskoleklass 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av begreppet attityd för att sedan titta 
närmare på lärares attityder till att använda problemlösning. Läraren har en viktig 
roll i hur matematikundervisningen ska bedrivas och därmed också hur eleverna ska 
lära sig matematik. Lärarens egen tro och egna värderingar och kunskaper i 
matematik är betydelsefulla (Yackel & Cobb, 1996:475). Vad sägs då om lärares 
attityder till att använda problemlösning i förskoleklass?  

Attityd beskrivs som en varaktig inställning hos någon enligt Rosén (utan årtal 
(u.å.)). Denna inställning byggs upp genom att någon har samlat på sig olika 
erfarenheter som sedan visas genom att någon är för eller emot något. Detta något 
kallas för attitydobjekt och så gott som allt i samhället kan ses som attitydobjekt. 
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Ett attitydobjekt kan vara abstrakt i form av idrott, religion eller matematik. Det kan 
även vara ett visst beteende eller en person. Är attitydobjektet en person kan denne 
vara en annan eller en själv. Om man har en attityd mot sig själv infinner det sig 
oftast när man intar en social roll, t.ex. lärare. En attityd är uppbyggd av olika 
komponenter. Dessa är kognitiva, affektiva och intentionella komponenter. Den 
kognitiva komponenten berör vad en person tror eller vet om attitydobjektet. Den 
affektiva komponenten avser till vilken grad någon är för eller emot attitydobjekts 
egenskaper. Slutligen är det den intentionella komponenten som avser hur någon 
ska handla i avseende mot attitydobjektet (Rosén, u.å.). 

Att använda problemlösning i de yngre åldrarna i skolan visar på positiva attityder 
från lärare. Det framgår i Doverborg & Pramling Samuelssons (2004:3) artikel att 
lärarna i de yngre åldrarna anser att problemlösning bör vara en del av 
matematikundervisningen. Det är i första hand förståelsen för antal som eleverna 
får arbeta med. Detta arbete sker främst vid samlingen. Där förekommer det dels 
genom att eleverna får räkna antalet men ibland problematiseras räkningen med 
frågor som t.ex.: ”Vilka saknas idag? Är vi fler än i går? Hur många kan det bli i 
morgon?” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004:3).  

Boaler (2011:12-13) berättar om en lärare i USA som har en mycket positiv attityd 
till att använda problemlösning i sin undervisning. Läraren undervisade genom att 
använda problemlösning vilket ledde till mycket positiva resultat. Eleverna 
uppskattade matematikämnet och var motiverade till arbetet (Boaler, 2011:12-13). 
Flera av de andra lärarna på skolan arbetade också efter denna undervisningsmetod 
vilket de trivdes väldigt bra med. På grund av påverkan från föräldrar tvingades 
lärarna ändra till en traditionell undervisning, dvs. att matematik skulle beskrivas 
för eleverna som sedan skulle göra likadant. Den lärare som nämns i början av detta 
stycke valde att sluta som lärare då hon inte trivdes med att undervisa på ett 
traditionellt vis. Läraren såg för många fördelar med att undervisa på det sätt som 
hon inte fick undervisa på (Boaler, 2011:21, 37-39).  

Det anses viktigt att läraren förmedlar ett engagemang för problemlösning. Lärarna 
ska visa att det är roligt och viktigt att lösa problem då den attityden lätt sprider sig 
till eleverna (Hagland m.fl., 2005:75). För att eleverna ska nå lärande ska läraren 
vara en god förebild i matematik (Hagland m.fl., 2005:19). En framgångsrik lärare 
bör även ha god attityd till sig själv som matematiklärare. Därför är det viktigt att 
läraren är säker på sin egen förmåga i den matematik han/hon undervisar (Clarke & 
Clarke, 2002:7). 

Det finns även forskning som visar en negativ attityd hos lärare, dock riktar sig den 
attityden till hela matematikämnet och inte problemlösning specifikt. Dessa lärare 
framför matematik som ett tråkigt ämne som de måste motivera eleverna till att 
tycka om. De menar att eleverna ständigt lär sig matematik och att lärandet sker 
omedvetet vilket syftar till att eleverna aldrig behöver upptäcka det tråkiga. Dessa 
lärare trycker på att lekens roll är viktig just för att motivera eleverna till att arbeta 
med matematik. Matematikämnet innebär i det här fallet att eleverna får lära sig 
genom konkreta och praktiska handlingar. Lärandet sker även genom att få härma 
och öva matematik. Få lärare menar att matematikundervisningen ska innehålla ett 
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samspel mellan elev och lärare, att läraren ska presentera utmaningar för eleverna 
eller att eleverna ska få reflektera över sitt lärande. (Doverborg och Pramling 
Samuelsson, 2004:4). En framgångsrik lärare bör se matematikämnet som ett 
lustfyllt ämne (Clarke och Clarke, 2002:7). 

Teorier 
Arbetet utgår från två teorier som presenteras i detta avsnitt. Dessa teorier är det 
sociokulturella perspektivet och sociomatematiska normer. Kommande 
presentationer av dessa teorier inleds med en kort beskrivning om varför just dessa 
teorier valts. 

Sociokulturellt perspektiv 
Förskoleklassens verksamhet ska utgå från elevens behov och uppmuntra till social 
gemenskap (SFS, 2010:800, 9 kap.). Social gemenskap innefattar kommunikation 
med andra människor. Även leken, som är ett viktigt inslag i förskoleklassen, 
innebär kommunikation med andra. Detta kan tolkas som ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande.  

Säljö (2014:297-303) presenterar det sociokulturella perspektivet som har sitt 
ursprung från Vygotskijs teorier om lärande. Vygotskij menar att människan 
använder verktyg för att förstå och utveckla sin omvärld. Detta kallas för mediering. 
Medierande verktyg kan vara språkliga redskap men även fysiska redskap som t.ex. 
material som används i skolan. Enligt Vygotskij och hela den sociokulturella 
traditionen är det de språkliga verktygen människan har störst nytta av som 
medieringsverktyg. Det är språket som gör att vi kan uttrycka oss i kommunikation 
med andra människor, det sätter ord på det vi upplever i vår omvärld och det gör att 
vi kan fördjupa vår förståelse. Språket samspelar dock med andra medierande 
verktyg som t.ex. bilder för att förtydliga det som ska sägas (Säljö, 2014:297-303). 
Människor tillägnar sig kunskaper i olika situationer och är i ständig utveckling. 
Kunskaper finns runt om oss och genom kommunikation i olika aktiviteter tar vi 
del av den. Detta beskrivs som den närmaste proximala utvecklingszonen. Den 
förmåga eller kunskap som personen har inom ett visst ämne, eller ett visst begrepp, 
ger goda möjligheter att utveckla nya kunskaper inom samma område. Det som 
krävs är att någon kunnigare i ens närhet ger verktygen till att tillgodose den nya 
kunskapen. Det stöd som ges kallas för ”scaffolding”. Efter att den nya kunskapen 
är befäst kan den användas på egen hand (Säljö, 2014:305-306). 

Det sociokulturella perspektivet är högaktuellt i dagens skola då det inte vänder sig 
till någon speciell pedagogik eller skola. Det kan användas i den ”vanliga” skolan. 
Samt för att lärande och utveckling bygger på ett samspel mellan människor (Säljö, 
2014:306-307). 

Sociomatematiska normer 
Intresset i detta arbete ligger i att se om lärarnas attityder till problemlösning i 
förskoleklass återspeglas i deras undervisning. Lärarens egen tro, egna värderingar 
och kunskaper i matematik sätter normer för matematikundervisningen (Yackel & 
Cobb, 1996). Därmed lyfts teorin om sociomatematiska normer i detta avsnitt. 
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Läraren har en central roll i matematikundervisningen. Läraren är den som styr 
kvalitén på matematiken i klassrummet men även den som sätter normer för vilka 
matematiska aspekter eleven präglas av. Detta leder till att lärarens egen tro, egna 
värderingar och kunskaper i matematik har en viktig roll. Det är läraren som 
representerar matematiken för eleverna (Yackel & Cobb, 1996:475). De normer 
som läraren bygger upp i matematikundervisningen kallas för sociomatematiska 
normer. Dessa skapas i interaktion mellan lärare och elev och bygger på vad läraren 
förväntar sig av eleven i dess arbete i matematik (Yackel & Cobb, 1996). 
Sociomatematiska normer kan även formas när lärare diskuterar matematik och 
matematikundervisning med varandra. Ett exempel på detta är när det diskuteras 
vad som anses som god matematikundervisning och hur stor plats läromedel ska få 
i undervisningen. Dessa diskussioner medför inte medvetet normer även om 
undervisningen i slutändan påverkas (Olteanu & Kilhamn, 2013:3). Det är genom 
de sociomatematiska normerna som eleverna lär sig vad matematik är, hur den lärs 
ut, hur de lär sig den och vad som är viktigt att lära sig. Beroende på vilka 
sociomatematiska normer som styr matematikundervisningen uppmuntras olika 
egenskaper från eleverna. I ett klassrum där eleverna förväntas räkna självständigt 
i en lärobok uppskattas egenskaper som att kunna sitta tyst och klara sig själv. I ett 
klassrum som präglas av grupparbete och problemlösande uppgifter uppskattas 
istället aktivitet och deltagande (Palmér & van Bommel, 2016:11). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka matematisk problemlösning i förskoleklass ur 
ett lärarperspektiv. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

• Hur organiserar lärare i förskoleklass sin undervisning där matematisk 
problemlösning används? 

• Vilka är lärarens argument för att elever ska arbeta med matematisk 
problemlösning i förskoleklass? 

Metod 
I detta avsnitt presenteras valet av metod, vilket är en kvalitativ metod med 
observation och intervju. Även urval, genomförande, analys och forskningsetiska 
principer presenteras. 

Val av metod 
Till denna undersökning valdes en kvalitativ metod för att gå in på djupet i arbetets 
frågeställningar. Kvalitativa metoder är att föredra om man vill gå in på djupet i en 
fråga istället för att generalisera enligt Eliasson (2013:21). De vanligaste 
datainsamlingsmetoderna vid en kvalitativ metod är observation och intervju 
(Eliasson, 2013:22). I det här arbetet användes de i kombination med varandra 
vilket är vanligt enligt Larsen (2009:93).  

Observation 
Observationer ska dokumenteras. Dokumentationen kan exempelvis ske genom att 
föra anteckningar (Eliasson, 2013:22). I det här arbetet fördes anteckningar under 
observationens gång. Under observationen kan ett formulär med färdiga punkter på 
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vad som ska observeras användas. Formuläret fylls i med stödord allt eftersom 
händelserna sker (Larsen, 2009:93) Ett sådant formulär utformades för att användas 
som hjälp under observationerna (Bilaga 3). Observatören kan delta olika mycket i 
den observerande miljön. I den här undersökningen genomfördes en icke-
deltagande observation. Den kännetecknas av att observatören håller sig i 
bakgrunden av det som observeras. Observatören ska hålla sig så osynlig som 
möjligt för att inte påverka de som observeras (Larsen, 2009:90). Det går inte att 
observera vad en person tänker så för att få svar på det måste personen intervjuas 
efter observationen (Kihlström, 2007b:37). Därmed följdes denna observation upp 
med en intervju där lärarnas tankar kunde komma fram. 

Intervju 
En intervju kan ha olika grad av struktur. Utgår den helt från färdiga frågor som 
ställs i en viss ordning är det en strukturerad intervju. En ostrukturerad intervju är 
istället en intervju utan en enda färdig fråga (Larsen, 2009:83-84). I studien 
användes en strukturerad intervju för majoriteten av frågorna (se bilaga 2). Dock 
avslutades intervjun med frågor som hade uppstått under observationen. Dessa 
frågor kan skilja sig åt mellan intervjuerna. Därmed kan intervjuerna i den här 
undersökningen kallas för semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 
intervju kännetecknas av flera färdigformulerade frågor samtidigt som möjligheten 
finns att gå in på djupet i någon fråga (Eliasson, 2013:26). Intervjuerna spelades in, 
detta gjordes för att då finns allt från intervjun sparat, både det som respondenten 
säger samt hur frågorna ställts (Kihlström, 2007a:51). För att förbereda både 
intervjuare och respondent inleds intervjun med fördel av ett par bakgrundsfrågor. 
Dessa frågor kan behandla utbildning, namn m.m. Därefter ställs huvudfrågan. 
Viktigt är att frågorna inte är ledande eller att det är ja och nej-frågor (Kihlström, 
2007a:52-53). Föregående nämnda aspekter har tagits till akt när intervjufrågorna 
utformades till den här undersökningen (se bilaga 2). 

Urval 
Utifrån syfte och frågeställningar valdes till denna studie lärare som undervisar eller 
nyligen har undervisat i förskoleklass. Skolorna, i kommunen där undersökningen 
skett organiserar olika gällande vilka lärare som arbetar i förskoleklass. Dels arbetar 
lärare kontinuerligt i förskoleklass, dels följer läraren sina elever från förskoleklass 
till årskurs tre. I en undersökning ska inte de tillfrågade behöva minnas händelser 
som skett för länge sedan (Larsen, 2009:50). Därmed arbetar de tillfrågade i den 
här studien i förskoleklass nu eller senast för ett år sedan. Urvalet var ett icke-
slumpmässigt urval och har skett enligt självselektion. Detta innebär att de blivande 
informanterna själva bestämde över sitt deltagande (Larsen, 2009:77).  

Fem lärare inkluderades till den här studien. Två av dessa har förskoleklass hela 
tiden och resterande tre följer sin klass från förskoleklass till årskurs tre. En av 
lärarna undervisar för tillfället i årskurs ett men hade klassen i förskoleklass året 
innan. De utvalda lärarna presenteras i följande tabell: 
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Tabell 1. Deltagare i studien. 
 Antal år som lärare Nuvarande 

årskurs 
Utbildning 

Lärare A Grundskolelärare i 15 
år 

Årskurs 1 Förskolelärare och 
särskild 
lärarutbildning, dvs. 
1-årig 
kompletterande 
utbildning för att bli 
behörig lärare 

Lärare B Cirka 30 år Förskoleklass Lågstadielärare 
Lärare C Barnskötare i 33 år 

förskolelärare i 25 år 
Förskoleklass Barnskötare och 

förskolelärare 
Lärare D Förskolelärare 16 år 

Förskoleklasslärare 1 
år 

Förskoleklass Förskolelärare 

Lärare E 30 år inom skolan 
Cirka 15 år i 
förskoleklass 

Förskoleklass Förskolelärare 

 

Genomförande 
Först kontaktades fyra rektorer som ansvarar för totalt sju skolor i kommunen via 
e-post. De informerades om arbetets syfte samt tillfrågades om kontaktuppgifter till 
lärare som undervisar/eller har undervisat i förskoleklass. Vidare skickades ett 
informationsbrev till åtta lärare vars kontaktuppgifter rektorerna delat med sig av. I 
brevet tillfrågades de om frivilligt deltagande i undersökningen. Vid första 
kontakten fick de även information om att observationen skulle ske före, under och 
efter ett pass där problemlösning på något sätt användes. Sedan var det upp till 
läraren att tolka vad problemlösning kunde innebära. Utöver kontakten över e-post 
kontaktades en lärare personligen på sin arbetsplats för att tillfrågas om deltagande 
och en annan lärare genom telefonsamtal då läraren missförstått vad deltagandet 
innebar. Fem lärare från tre skolor tackade ja till att delta i studien. 

Undersökningen började med en pilotundersökning. Den inkluderades i arbetets 
resultat då värdefull data samlades in samt för att få ihop tillräckligt många 
informanter till undersökningen. Pilotundersökningen är till för att testa det 
frågeformulär som arbetats fram (Eliasson, 2013:42). Pilotundersökning i det här 
arbetet hade som syfte att testa intervjufrågor och observationsschema. Deltagaren 
i pilotundersökning ska vara en person som hade kunnat bli utvald till studien 
(Eliasson, 2013:42-43). Därför genomfördes pilotundersökningen hos en lärare som 
vid tillfället hade en årskurs ett men som hade eleverna i förskoleklass året innan. 
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Läraren i pilotundersökningen benämns som Lärare A i det här arbetet. Det 
observationsschema som utformats fungerade bra och var ett stöd under 
observationen. Lektionen innehöll fem problem istället för ett vilket innebar att 
observationsschemats punkter fick följas fem gånger, från presentation av 
problemet till lösning av det. Frågorna ställdes inte som de är formulerade i 
intervjuguiden. Därmed kan de ha upplevts ledande samt att de ställdes som ja- och 
nej frågor. Dock med välformulerade svar från läraren. Föregående misstag rättades 
till resterande intervjuer. Intervjufrågorna ändrades efter pilotundersökningen så att 
det förtydligades att det handlade om matematisk problemlösning. 

Efter andra intervjun upptäcktes att en fråga var formulerad som en ja- och nej fråga 
i intervjuguiden. Frågan formulerades om till resterande intervjuer. Fortsättningsvis 
lästes frågorna direkt från intervjuguiden för att undvika tidigare misstag. Några 
följdfrågor under intervjun ställdes dock fortfarande som ja- och nej frågor. 
Intervjuerna pågick mellan 11 och 16 minuter. Samtliga intervjuer fullföljdes i ett 
avskilt rum t.ex. grupprum. Alla intervjuer utom den andra genomfördes direkt efter 
observationen. Den andra intervjun genomfördes på eftermiddagen och 
observationen på förmiddagen.  

Observation utfördes alltid innan intervju. Samtliga observationer genomfördes 
inomhus i lokaler som tillhörde klassen. Alla observationer utom den fjärde 
utfördes i klassrumsliknande rum med bord och stolar eller bänkar avsedda för 
eleverna. Den fjärde observationen genomfördes i lokaler utan sittplatser. Där satt 
elever och lärare samlade på golvet. Observationerna varade mellan 40-60 minuter. 
Sista observationen varade något längre då även en del av nästkommande pass efter 
rasten observerades. 

Analys 
Vid en kvalitativ metod tillkommer information vid datainsamlingen som inte är 
relevant för frågeställningen. Dessa data ska rensas bort enligt Larsen (2009:98), 
vilket genomfördes när bearbetningen av data påbörjades. 

Därefter ska data göras om till text för att kunna analyseras (Larsen, 2009:101). 
Observationen fanns redan som text i form av observationsanteckningar, dock 
renskrevs anteckningarna för att enklare kunna läsas och analyseras. Intervjuerna 
transkriberades. Analysen av insamlad data skedde genom en innehållsanalys 
(Larsen, 2009:101-102). Vid bearbetningen av data kan texten ställas upp i tabeller 
för att forskaren ska ha lättare att jämföra och få en överblick över informationen 
(Larsen, 2009:97). Data sorterades in under arbetets två frågeställningar för att få 
en överblick för fortsatt analys. Innehållsanalysen innebar därefter att läsa data 
upprepade gånger för att hitta mönster, teman och samband (Larsen, 2009:101-
102). Detta för att finna lämpliga kategorier att sortera och presentera resultatet i. 
Den ena frågeställningen berör hur lärare organiserar sin undervisning där 
problemlösning används i förskoleklass. Vid analys kring den frågeställningen 
utgicks det från att lärarna har ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och 
lärande. Den andra frågeställningen berör lärares argument för att elever ska arbeta 
med problemlösning i förskoleklass. Vid analys kring den frågeställningen var det 
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främst teorin om sociomatematiska normer som låg till grund. Därmed analyserades 
empirin med utgångspunkt i hur lärarna motiverade den undervisning de bedrev.  

Forskningsetiska principer 
Vid forskning finns ett grundläggande individskyddskrav för forskningsetiska 
överväganden. Kravet syftar till att en människa ska skyddas mot vissa saker när 
forskning bedrivs. Exempelvis ska ingen utsättas för psykisk eller fysisk skada eller 
kränkning (Vetenskapsrådet, 2002:5). Föregående grundläggande krav är uppdelat 
i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). 

Informationskravet är det första kravet. Det innebär att medverkande i 
undersökningar ska få viss information innan den genomförs. Det är forskarens 
skyldighet att informera om undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt, att 
det insamlade materialet endast ska användas till forskning, var 
forskningsresultaten kommer att redovisas samt övrig information som skulle 
kunna påverka deras vilja att delta (Vetenskapsrådet, 2002:7). Deltagarna i den här 
undersökningen tog del av föregående information genom ett informationsbrev (se 
bilaga 1). Informationsbrevet skickades ut innan undersökningen genomfördes. 

Det andra kravet är samtyckeskravet. Det syftar till att undersökningsdeltagarna ska 
ge samtycke till att delta i undersökningen. De ska bestämma om, hur länge och på 
vilka villkor de deltar i undersökningen. Deras medverkan ska kunna avbrytas när 
som helst utan att det medför påtryckningar från forskaren eller negativa följder för 
deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002:9-10). Även denna information går att finna i 
arbetets informationsbrev (se bilaga 1). I brevet framgår att deltagandet är frivilligt 
och att undersökningsdeltagaren kan avbryta sin medverkan när som helst utan 
närmare motivering. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravets innebörd är att uppgifter om personer i 
undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska inte ha 
möjlighet att ta del av uppgifterna. De uppgifter som framgår i arbetet ska inte leda 
till att någons identitet avslöjas (Vetenskapsrådet, 2002:12-13). I 
informationsbrevet framgår hur lärarnas personuppgifter hanteras och att detta sker 
så att anonymitet garanteras. I arbetet benämns samtliga personer med feminint 
genus oberoende av deras egentliga kön för att deras identitet ska säkerhetsställas. 

Det fjärde och sista kravet kallas för nyttjandekravet. Med det menas att uppgifter 
om enskilda personer endast får användas till forskning och inte till icke-
vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002:14). Även information om föregående 
framkommer i informationsbrevet. Det står att undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Utöver ovanstående fyra krav presenteras ett par rekommendationer. En 
rekommendation är att forskaren bör ge undersökningsdeltagaren möjlighet att ta 
del av det färdiga arbetet (Vetenskapsrådet, 2002:15). Undersökningsdeltagarna 
gavs information om den möjligheten dels genom informationsbrevet men även 
efter intervjun. 
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Resultat 
Inför observationen fick samtliga lärare information om att ett pass där 
problemlösning på något sätt användes skulle observeras. Hur de tolkade den 
informationen var upp till dem. Tolkningarna varierade mellan lärarna. Några 
planerade för en lektion där de tagit fram problemuppgifter och andra 
problematiserade verksamheten som pågick för stunden.  

Planerad lektion 
Lärare A, D och E hade planerat för en lektion där de tagit fram problemuppgifter. 
Även Lärare C framförde hur hon planerar lektioner som utgår från problem. De 
arbetar då med berättelsekort där t.ex. två fåglar sitter på en telefonledning dit tre 
till är på väg. Hon brukar berätta en berättelse utifrån korten som sedan utmynnas i 
en fråga.  

Välja problem 
Lärare A hade tagit fram fem problem och Lärare D fyra som de gick igenom, ett i 
taget, tillsammans med eleverna. Lärare E hade tagit fram ett problem som eleverna 
arbetade med under hela passet.  

Lärare A hade valt ut fem stycken problem. Hon motiverade sina val med att 
problemen inte fick vara för svåra då eleverna inte arbetat med problem tidigare. 
De skulle vara konkreta och inte innehålla för många steg för att eleverna skulle 
komma ihåg vad som sagts. 

”jag måste ta nånting som är inte för svårt såhär i början att det måste vara 
ganska tydligt för de för jag ja och just att det inte blir för många moment” 
(Lärare A). 

Lärare A:s fem problem var följande: 

1. Här ser du hälften av Lisas bollar (fem bollar ritades på tavlan). Hur många 
bollar har alltså Lisa? 

2. Hur många hästskor behövs det till Olas hästar (tre hästar ritades på tavlan)? 
3. Johan ska måla tio påskägg. Hälften ska vara randiga, två prickiga och 

resten gula. Hur många gula ägg ska Johan måla? 
4. Anna har 10 kronor (skrevs på tavlan). Hon köper en glass (en glass ritades 

samt att den kostade 3 kronor). Hur många kakor kan hon också köpa (En 
kaka ritades samt att den kostade 2 kronor)? 

5. Alla frukter kostar tillsammans 10 kronor (10 kronor skrevs på tavlan samt 
så ritades två päron och två äpplen). Ett päron kostar 3 kronor (3kronor 
skrevs vid ett av päronen). Hur mycket kostar ett äpple? 

Lärare D hade valt ut fyra stycken problem. Hon motiverade sina val med att hon 
ville börja med problem där inget var rätt eller fel och att det skulle finnas olika 
vägar till att komma fram till svaret.  

”dels hade jag väl en tanke bakom att ingenting som är rätt och ingenting som 
är fel alla svar kan de kan komma fram till det här svaret på olika sätt det var 
väl så jag ville ha det” (Lärare D). 

Lärare D hade valt ut följande problem: 
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1. Hur många pengar är det i en kappsäck som är full (problemet är kopplat till 
Pippi Långstrump)? Vad ska Pippi ha alla pengar till? 

2. På en bondgård bor det två hästar, två kor, en tupp och två hönor (Dessa 
djur plockades fram i form av plastdjur, dock fick två kaplastavar 
representera de två hönorna). Hur många djur bor det där? Hur många ben 
har de tillsammans? Hur många svansar har de tillsammans? Hur många 
ögon har de tillsammans? 

3. Tre kattmammor har tillsammans sex kattungar (tre kaplastavar läggs fram 
för de tre kattmammorna och sex kaplastavar för de sex kattungarna). Hur 
många kattungar har var och en av kattmammorna? 

4. Hur många kvadrater ser du (Bild på en kvadrat som är delad i fyra, bilden 
är tryckt på ett kvadratiskt kort som har ett streck som ram runt sig)? 

Lärare E presenterade ett problem. Hon motiverade sitt val med att hon ville att 
eleverna skulle få gå vidare i sitt sätt att tänka. De skulle komma på ett sätt att 
bevisa sin teori och inte bara uppskatta. 

”jag kände just det här att du kunde kanske få in hur får de ett till tänk nu då 
just i det här för det är ju ofta så barn ser ju det är lika om man kanske bara 
lägger en hög med eller en hög och uppskattar ja men hur får vi reda på hur 
kan vi veta hur många det är” (Lärare E). 

Problemet som Lärare E valt handlade om att drottningen och kungens tjänare hade 
fått lön. Lönen bestod av guldkorn (riskorn) som låg i var sin bägare med olika 
form. Riskornen i den ena bägare nådde upp till en högre nivå än i den andra. 
uppgiften var att ta reda på om tjänarna fått lika eller olika mycket lön. 

Presentera problemet 
Samtliga tre lärare hade en kort introduktion för eleverna innan de började arbeta 
med problemen. I Lärare A:s klass hade några elever plockat upp sina 
matematikböcker innan läraren äntrade rummet. De stod på schemat att det var 
matematik. Lärare A bad eleverna att lägga ner sina böcker och berättade i sin 
introduktion att de skulle arbeta med matematik på ett annat sätt. Hon tydliggjorde 
för eleverna att de skulle behöva funderar lite på uppgifterna. Lärare D berättade i 
sin introduktion att de skulle ha problemlösning vilket är lite klurigt och att det kan 
behövas tid att tänka. Lärare E introducerade med att berätta sagan om Landet 
Längesedan. I Landet Längesedan finns inga siffror utan de räknar med streck 
istället. Där bor en kung och en drottning med var sina tjänare. 

Problemen presenterades sedan muntligt för eleverna. Lärare A använde även tavlan 
där hon ritade tillhörande bilder till problemen. Detta som stöd till eleverna för att 
de skulle komma ihåg vad som sagts. T.ex. vid presentationen av problemet 
innehållandes fem bollar ritades dessa på tavlan. Lärare D och E använde sig av 
praktiskt material för att stötta eleverna vid presentationen. Samtliga problem utom 
Lärare D:s sista problem byggde på händelser som eleverna kunde relatera till i sin 
vardag.  
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Lärarens roll 
När problemen skulle lösas gavs eleverna olika mycket tid till att tänka själva. 
Lärare A tog mycket plats i början men eleverna fick gradvis mer utrymme efter 
varje löst problem. Exempelvis fick eleverna knappt en minut till att lösa första 
problemet och läraren ställde flera ledande frågor för att komma fram till svaret. 
Det var också läraren som presenterade lösningsförslaget. Under sista problemet 
fick eleverna tid på sig att två och två komma fram till ett svar. Vid presentationen 
av lösningsförslagen var det eleverna som fick gå fram till tavlan och presentera hur 
de hade tänkt. Enligt läraren var eleverna inte så vana att arbeta med problem och 
därför gav hon de extra mycket stöd.  

”därför så kanske jag hjälpte dem litegrann nu såhär men de är ju inte så vana 
de här att göra de här” (Lärare A) 

Elevernas ovana märktes när läraren använde plustecken vid lösningen av andra 
problemet. En elev utbrast då: -”Nu är det ju matte”(elev). Denna kommentar 
besvarades inte av läraren. Under intervjun framförde hon att hon försöker lotsa 
eleverna vidare när de stöter på svårigheter. Detta genom att dela med sig av tankar 
som de sedan kan använda själva vid senare tillfällen. Under Lärare D:s pass pågick 
en diskussion mellan elev-elev och lärare-elev. Lärarens roll var att ställa frågor så 
att diskussionen fortsatte. Till exempel under diskussionen om vad de skulle göra 
med Pippis pengar sa en elev att hon skulle dela med sig. Läraren gav då eleven tio 
kaplastavar och frågade hur hon skulle dela med sig, mellan henne själv och två 
andra elever. Eleven delade stavarna mellan sig och de andra tills det var en kvar. 
Läraren frågade vad hon skulle göra med den och hon svarade att den ger hon bort. 
Lärare E gav eleverna stort utrymme till att diskutera själva. Hon bröt endast 
diskussionen när det blev rörigt i gruppen. I slutet av passet bad hon även eleverna 
att lyssna till en elev som hade en bra idé på hur de skulle bevisa sina teorier. Detta 
för att få ett avslut på passet. Hon nämnde sedan att de hade kunnat arbeta med 
problemet under hela dagen.  

Problematisera verksamheten 
Lärare B och C hade inte tagit fram något specifikt problem utan de valde att 
problematisera verksamheten som pågick för stunden. Antingen genom att fånga en 
situation eller genom att problematisera ett planerat arbetspass. Även Lärare A, D 
och E nämnde att de brukar fånga situationer i verksamheten som de utnyttjar till 
problemlösande situationer för eleverna.  

Fånga situationen 
”alltså i förskoleklass betyder inte har jag inga formella problemlösarlektioner 
utan utan det är ju som du såg i morse till exempel man diskuterar alltså saker 
i gruppen och formulerar problem och får barnen att tänka logiskt” (Lärare B). 

Lärare B betonade att för henne innebar problemlösning i förskoleklass att 
problematisera det som händer i verksamheten. Formella problemlösningslektioner 
skedde först i ettan när de har bestämda matematiklektioner. Lärare B fångade 
situationen under ett flertal tillfällen under morgonsamlingen. När de gick igenom 
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schemat för dagen sattes ballonger med bild och text upp för samling, arbete, bad. 
Sedan gjorde läraren en paus och frågade eleverna om de trodde att de skulle hinna 
med någon lek efter badet innan de skulle gå på lunch. Därefter frågade läraren hur 
lång tid eleverna trodde att de tog att byta om och gå till skolan från badet. Eleverna 
gav flera olika svar, allt från en minut till tjugo timmar. Eleverna fick sitta tysta i 
en minut för att känna hur lång tid det var och sedan komma med nya förslag. 
Läraren förtydligade att det inte var långt med en minut och frågade därefter hur 
långt de tror att de kommer på en minut. Läraren avslutade med att konstatera att 
de troligtvis inte hann med lek innan lunch. 

Lärare D framförde att när eleverna ska bygga kojor måste eleverna tänka till för 
att exempelvis veta hur många pinnar de ska ha. Vilket innebär en situation med 
problemlösande. Lärare E nämnde att hon brukar fånga situationer som uppstår. 
Till exempel om en elev frågar vad 10-7 är diskuteras det tillsammans i klassen. 
Lärare A framförde att hon fångade situationer som uppstod i hennes föregående 
klass när de gick i årskurs 3. Hon ansåg det lättare när eleverna kan mer samt att 
det är något som glömts bort i nuvarande klass. Hon anser dock att man måste börja 
någonstans och att hon känner sig motiverad till att fortsätta arbeta med problem. 

Ställa frågor under planerade pass 
Efter morgonsamlingen tog Lärare B fram en silvrig mystisk mattelåda som 
innehöll små nallar i plast. Hon använder dessa för att ställa frågor till eleverna 
angående addition och subtraktion. Exempelvis visade hon handen och frågade 
eleverna hur många nallar hon hade och de svarade noll. Därefter plockade hon upp 
tre nallar och frågade hur många hon hade då och de svarade tre. Läraren fortsatte 
med att fråga vad som hade hänt i mattelådan och eleverna sa att hon hade lagt till 
tre nallar. Läraren berättade att det hade blivit 0+3 i lådan. Ytterligare nallar lades 
till och togs bort och eleverna svarade vad som hade hänt.  

Lärare C inledde med att berätta att de skulle arbeta med klockan och repeterade 
från föregående vecka där eleverna arbetat med heltimmar. Under passet om 
halvtimmar använde Lärare C en stor ställbar plastklocka och eleverna fick en 
varsin liten plastklocka. Därefter ställde lärare C sin stora klocka på olika klockslag 
(hel- och halvtimmar) och eleverna fick tala om angivet klockslag. Lärare C talade 
sedan om ett klockslag som eleverna skulle ställa sina klockor på. Hon började med 
heltimmar som var relativt enkelt för eleverna. Därefter bad hon eleverna att ta den 
långa visaren till sexan. Frågor ställdes som: Vad hände med den lilla visaren? Vad 
är klockan nu? Vad är lilla visaren på väg? Därefter skulle eleverna ta den långa 
visaren ett varv framåt. Flera elever i klassen tog visaren ett varv bakåt istället. 
Lärare C gick därmed igenom vilket håll klockan går åt samt rättade till de klockor 
som visade fel. Passet fortsatte att utgå från frågor till eleverna. Avslutningsvis fick 
eleverna ställa klockan på valfri hel- eller halvtimme och sedan byta med kompisen 
som skulle berätta vad klockan var.  

”det var ju en sorts problemlösning att de fick byta klockor med varandra för 
att om man ser då att ett barn är lite säker på det här med att ställa in klockan 
på sex så tror de att ja men det kommer ju fröken och fråga och så får jag rätt 
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men man vet ju inte vad kompisen har ställt in klockan för nått så att då blir 
det ju då blir det ju ett problem kanske” (Lärare C) 

Lärarens roll 
Som det framgår i ovanstående stycken var lärarnas roll att ställa frågor till 
eleverna. Lärare B ställde upprepade frågor till eleverna. Eleverna gavs tid att ge 
förslag men inte mycket tid till att tänka. Dock ställdes många frågor så eleverna 
ständigt fick fundera på någonting. Lärare C:s roll var också att ställa frågor till 
eleverna. Lärare C hade även som uppdrag att kontrollera att eleverna klarade 
uppgifterna de ställdes inför. Några elever misslyckades när de skulle ställa fram 
klockan en timme och då valde Lärare C att ha en extra genomgång angående det. 
Eleverna fick sedan hjälp att ställa klockorna rätt. 

Argument för att använda problemlösning i förskoleklass 
Ovanstående avsnitt visar hur lärarna i undersökningen organiserar sin verksamhet 
i förskoleklass där problemlösning använts. Följande avsnitt presenterar lärarnas 
argument för varför de väljer att organisera undervisningen på ovanstående sätt. 

Positiv attityd till problemlösning i förskoleklass 
Samtliga lärare var överens om att problemlösning bör användas i förskoleklass 
även om de hade olika syn på hur det kan resultera sig i verksamheten. Deras 
positiva attityd till att använda problemlösning framkom under observation och 
intervju. Samtliga lärare verkade engagerade och glädjefyllda vilket även spred sig 
till eleverna som till större delen verkade fokuserade och intresserade.  

”Det är ju en rolig ålder de är så motiverade för allting” (Lärare D).  

Enligt Lärare A hade hon inte använt mycket problemlösning i undervisningen men 
hon var positivt inställd till att komma igång med det. Lärare B visade en glädje och 
skojfriskhet genom hela passet. Lärare C hade en positiv ton i sin kommunikation 
med eleverna. Lärare D:s engagemang visade sig genom att hon hela tiden vara 
alert med att lyssna till eleverna och ställa följdfrågor. Hon framförde även att hon 
är positiv till att undervisa elever i förskoleklass. Lärare E verkade intresserad av 
att lyssna till eleverna som fick gott om tid på sig att diskutera och tänka själva. 
Elevernas engagemang visade sig genom att de var fokuserade när problemen 
löstes. Hos Lärare A jämförde en elev arbetet med en mattelek de lekt tidigare. Efter 
50 minuter av lektionen, då fjärde problemet var löst, började några elever bli lite 
oroliga. Läraren presenterade ändå nästa problem och då var eleverna återigen 
fokuserade på problemlösandet. Liknande situation uppstod hos Lärare D efter 20 
minuter. En elev bad om att få avvika från rummet men läraren besvarade inte 
frågan utan fortsatte istället med nästa problem vilket ledde till att eleven återigen 
var engagerad i problemlösandet. 

Tänka matematiskt/utmana eleverna 
Lärarna framförde olika argument för vad de vill uppnå med att använda 
problemlösning i undervisningen i förskoleklass. Gemensamt för lärarna i 
undersökningen var att de på ett eller annat sätt menar att problemlösning ska få 
eleverna att tänka matematiskt.  
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”lite kluringar så att de får tänka lite och fundera litegrann så i matten för vi 
har ju mattebok också men där är det ju mer att såhär är svaret det blir ju inte 
på samma sätt en utmaning på det viset” (Lärare D). 

Lärare A framförde att problemlösning erbjuder eleverna till att tänka på flera 
varierande sätt i olika banor. De får fundera, klura och de får möjlighet att tänka 
högt. Eleverna klarar svårare uppgifter om de är långt fram i deras ”tänk”. Enligt 
Lärare B är det viktigt att eleverna hela tiden får tänka så att de inte bara 
”korvstoppas”, det vill säga att läraren ger eleverna rätt svar. Om eleverna tillåts 
att tänka ut svaret utan hjälp sitter det bättre sedan. Annars är risken att det går rakt 
genom huvudet på dem. Att eleverna får möjlighet att tidigt utveckla ett 
matematiskt tänk hjälper dem i senare årskurser. Hon menar att nallarna är ett bra 
exempel där eleverna får tänka ut svaret utan hjälp. Eleverna ska själva komma på 
att det är plus när det tillkommer nallar och minus när det försvinner nallar. Lärare 
C framförde problemlösning som ett bra sätt att få eleverna att fundera lite. Det ger 
även eleverna möjlighet att tänka på sitt sätt då alla tänker olika. I princip alla elever 
har skilda strategier för att lösa olika tal. Lärare D menar att problemlösning ger 
eleverna möjlighet att tänka olika och komma fram till skilda svar utan att något 
behöver vara fel, som till exempel problemet med antalet pengar i Pippis kappsäck. 
Eleverna ska redan i förskoleklass få tänka och fundera på ”kluringar” och på så 
vis få igång sin tankeverksamhet. Det är genom problemlösning eleverna möter en 
utmaning vilket de inte gör på samma sätt i matematikboken. I matematikboken 
förekommer oftast bara ett möjligt svar. Lärare E framförde att problemlösning 
hjälper eleverna att få in ett matematiskt tänk. Att eleverna genom problemlösning 
får tänka i flera led och använda skilda strategier då alla tänker olika.  

Diskutera och kommunicera 
Lärare A, B och D framförde diskussion och kommunikation som argument till att 
använda problemlösning i förskoleklass.  

”att dem kan sitta två och två eller flera just det här resonerandet att det är ju 
det man hoppas att så att inte en är jätteduktig och skriver svaret och att den 
andra hinner inte med utan att det kan bli ett utbyte” (Lärare A) 

Lärare A framförde att matematikämnet skiljer sig åt mot när hon gick i skolan. Nu 
ska det föras fram att det finns olika metoder och strategier medan man förut 
fokuserade på ett bestämt sätt. Hon hoppas att problemlösning leder till ett 
resonerande mellan elever så att kunskaper kan. Diskussionen ska förhoppningsvis 
leda till att eleverna lyssnar till varandra för att upptäcka att det finns flera sätt att 
tänka på. Enligt Lärare B är det genom diskussioner som eleverna får möjlighet att 
utveckla sitt tankesätt. Det är då eleverna kan upptäcka att det är plus respektive 
minus som sker i matematiklådan med nallarna. Diskussionerna mellan lärare-elev 
ska vara lättsamma och baserade på skoj. Lärare D menar att det är vid 
problemlösning möjligheten finns att sitta tillsammans och diskutera och att det ger 
mer än sitta själv och komma på ett svar. Hos Lärare C och E har kommunikation 
och diskussionen också en central roll även om det inte nämndes under intervjun. 
Hos Lärare C kommunicerar elever och lärare med varandra genomgående under 
det observerade passet. Lärare E gav eleverna stort utrymme till att diskutera 
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problemet med varandra i gruppen och menar att hon helst inte ville lägga sig i alls. 
Dock var det nödvändigt vid vissa tillfällen när eleverna tappade spåret.  

Övriga argument 
”man får ju se hur de tänker alltså får ju och vilka som är på och vilka som man 
behöver vad heter det pusha ja du får ju se många olika vinklar i det hela” 
(Lärare E). 

Lärare E menar att hon med hjälp av problemlösning kan få syn på elevernas sätt 
att tänka. Den kunskapen använder hon sedan till att se vilka elever som behöver 
stöd. Hon skulle vilja lägga mer tid på att eleverna får lösa problem samt att hon får 
sitta och lyssna till hur eleverna tänker. Dock så finns det mycket annat som också 
ska hinnas med. 

”man får ju in så många delar samarbete och så vidare[…]att det är ju 
egentligen så ska man ju inte leda de till nånting men ibland behöver man det 
också för att vissa klarar ju inte av det annars och en del tar över” (Lärare E). 

Lärare E framförde att problemlösning är viktigt för att man får in många delar som 
t.ex. samarbete. Samarbete i form av att arbeta i grupp där alla är delaktiga och 
ingen elev tar över. 

”kan man få in det här på ett enkelt och leksam lekfullt sätt så redan nu när de 
är sex år gamla sex sju så hoppas jag att de har en bra grund att stå på” (Lärare 
B). 

Lärare D hoppas att problemlösning leder till att eleverna blir motiverade till att lära 
sig matematik och att de uppfattar arbetssättet som roligt. Hennes uppfattning är 
dock att eleverna uppfattar det mesta i förskoleklass som roligt. Lärare B lägger 
stor vikt på att undervisningen ska vara skoj, rolig och lekfull. Hon hoppas att en 
undervisning som framförs på ett lekfullt sätt för elever i förskoleklass ger de en bra 
grund att stå på. 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Det finns vissa svagheter angående urvalet i studien. En svaghet är att det finns en 
relation till samtliga intervjuade sen tidigare. Intervjusituationen kan därmed 
kännas konstlad (Kihlström, 2007a:50). Enligt Kvale och Brinkmann (2009:130) är 
antalet intervjuer i vanliga intervjustudier oftast mellan 5-25 beroende på resurser 
och tid. Då tidsramen för arbetet var relativt snävt, hölls antalet intervjuer nere till 
fem stycken. Därmed kunde fokus läggas på analys av data samt förberedelser. 
Första intervjun var en pilotundersökning. Den inkluderades i studien då den gav 
värdefull data samt för att den bidrog till att få upp antalet informanter. Läraren i 
pilotstudien undervisade i årskurs 1 vilket gör att observationen kan ifrågasättas 
huruvida den berör förskoleklassen. Dock ligger fokus på lärarens perspektiv och 
därmed bedömdes elevernas tidigare matematikkunskaper som mindre viktiga. 
Läraren presenterade problemlösning som något eleverna inte arbetat med tidigare 
och därmed ansågs agerandet likvärdigt med lärarna som arbetar i förskoleklassen 
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för nuvarande. Styrkan i urvalet ligger i att informanterna är utspridda på tre olika 
skolor. Det bidrar till en spridning på data som samlats in. 

En styrka i arbetet är att två metoder använts, både observation och intervju. Som 
nämnts går det inte att observera vad en person tänker (Kihlström, 2007b:37). 
Därmed är det en fördel att även intervjua så informantens tankar kan komma fram. 

En styrka under observationen är att ett observationsschema använts. Det har legat 
som underlag för att liknande delar observerats hos samtliga informanter. Dock gick 
det inte att följa observationsschemat från punkt till punkt då passen skiljde sig åt. 
En svaghet med observationen är att lärarna informerades om att ett pass där 
problemlösning på något sätt användes skulle observeras. Det valet gjordes då tiden 
inte fanns att observera under en längre tid och vänta på att ett sådant pass skulle 
genomföras. Föregående kan ha fått som innebörd att lärarna bedrev en konstlad 
undervisning. Observationen visar dock på genomtänkta pass även om det nog 
endast var två lärare som hade genomfört liknande undervisning även om 
observationen inte genomförts.  

Under intervjun är intervjueffekten den största svagheten. Det innebär att 
intervjuaren måste se till att inte påverka respondenten under intervjun. Intervjuaren 
kan försöka att inte påverka respondenten genom att inte visa vad han/hon själv 
tycker gällande frågan, eller genom att inte föra fram något som rätt eller fel 
(Larsen, 2009:87). Påverkan från intervjuaren påverkar både undersökningens 
reliabilitet och validitet (Eliasson, 2013:27). Under de första två intervjuerna lästes 
inte frågorna direkt från intervjuguiden. Detta ledde främst till att de ställdes som 
ja- och nej frågor istället. På en fråga betonades det att använda problemlösning 
redan i förskoleklass. Även om ingen åsikt ligger bakom betoningen kan det ha 
uppfattats så av informanten. I övrigt gavs informanterna medhåll oberoende på vad 
de sa för att inte påverka de i en viss riktning. En styrka med intervjun är att de 
spelades in. Därmed är all data sparad och ingen information går förlorad. Det är 
inspelningarna som gör det möjligt att upptäcka att betoningar skett på vissa ord när 
frågorna ställs.  

I och med att en kvalitativ metod använts och informanterna intervjuats bör arbetet 
ha en god validitet. Enligt Larsen (2009:27) är det lättare att nå en god validitet när 
informanten får tala fritt och möjligheten finns att förtydliga frågor och svar. 
Exempelvis avslutades intervjun med att de intervjuade fick möjligheten att tillägga 
något som inte blivit sagt. Det ger en styrka i arbetet. 

Metoden har noggrant beskrivits med både val av metod samt genomförande. 
Arbetets reliabilitet bör därmed vara god. I och med att ett observationsschema samt 
en intervjuguide har utformats ökar möjligheten att utföra liknande undersökning 
igen. Dock kvarstår den mänskliga faktorn som leder till att vi ser olika saker under 
observationen samt att den intervjuade påverkas av yttre omständigheter. Följande 
gör det svårt att säkerhetsställa god reliabilitet när en kvalitativ metod använts 
(Larsen, 2009:81).  
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Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras hur lärare i förskoleklass organiserar sin undervisning 
där problemlösning används. Följande avsnitt innehåller även en diskussion kring 
lärarnas argument för att använda problemlösning i förskoleklass och hur dessa 
argument återspeglas i den undervisning de bedriver. Diskussionen tar 
utgångspunkt från arbetets frågeställningar som är: 

• Hur organiserar lärare i förskoleklass sin undervisning där matematisk 
problemlösning används? 

• Vilka är lärarens argument för att elever ska arbeta med matematisk 
problemlösning i förskoleklass? 

Lärarens organisation vid användning av problemlösning i förskoleklass 
Det är intressant att se att de observerade passen följer något av de två alternativen 
på organisering som presenterats i bakgrunden. Antingen tar lärarna fram ett eller 
flera problem att utgå från eller problematiserar de verksamheten som pågår.  

En planerad lektions organisation presenteras genom val av problem, presentation 
av problem och lärarens roll. Det utvalda problemet ska innebära en tänkande 
process för eleverna (Champagne m.fl., 2014:119, Huber & Lenhoff, 2006, Jacobs 
& Philipp, 2010 och Pramling & Pramling Samuelsson, 2008). Valet av problem 
motiveras av lärarna med att eleverna ska behöva tänka. Intressant är att ingen lärare 
motiverar sitt val med koppling till Lgr11. Detta trots att det framgår i Lgr11 att: 
”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola[…]kan lösa 
problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt” (Skolverket, 2011b:13). 
Det är även intressant att ingen motiverar sitt val med att eleverna skulle lära sig en 
viss matematisk kunskap vilket framgår i tidigare forskning som ett första steg mot 
att välja problem (Champagne, Schoen & Riddell, 2014:119, Huber & Lenhoff, 
2006:227-229 och Outhred & Sardelich, 2005). Undervisningen genomförs dock 
med utgångspunkt att eleverna ska utveckla matematiska kunskaper vilket tyder på 
att problemlösning används som ett medel i undervisningen (Hagland m.fl. 
2005:14). En lärare motiverar sitt val med att det inte ska vara svåra problem då 
eleverna inte arbetat med problem tidigare. Denna lärare väljer även att ge eleverna 
mycket stöd till en början och ställer ett flertal frågor som leder dem mot det rätta 
svaret. Frågan är då om eleverna fick arbeta med ett problem vid det tillfället. 
Troligtvis inte då Taflin (2007:11) framför att det ska krävas en ansträngning av 
personen när de löser uppgiften om det ska anses vara ett problem. Ett problem som 
inte är svårt och som eleverna får mycket hjälp till att lösa kan inte benämnas som 
ett problem. 

Samtliga problem presenteras muntligt för eleverna vilket är att föredra enligt 
Outhred & Sardelich, (2005:148) då flera elever inte är läskunniga i denna ålder. 
Vid presentationen utgår några lärare från berättelsernas värld vilket också framförs 
som ett alternativ av Pramling & Pramling Samuelsson (2008), Huber & Lenhoff 
(2006) och Outhred & Sardelich (2005). När problemen presenteras muntligt för 
eleverna använder lärarna olika hjälpmedel för att eleverna ska komma ihåg vad 
som sagts. Exempelvis ritas bilder samt används praktiskt material. Det kan 
efterliknas med ett lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Lärarna använder 



24 
 

flera medierande verktyg när de presenterar problemen för eleverna. Säljö 
(2014:297-303) menar att olika medierande verktyg samverkar med varandra för 
att eleverna ska utvecklas. 

Lärarens roll enligt Jacobs & Philipps (2010:102-104) är att ge stöd till eleverna om 
de möter svårigheter. Den stöttningen ska ske utifrån elevernas tankar och 
strategier. Medan eleverna löser problemen intar lärarna olika roller. Några väljer 
att ge stöd innan eleverna stöter på svårigheter. Stödet utgår i olika stor mån från 
elevernas tankar och strategier. Några lärare ger samma stöd till hela gruppen vilket 
tyder på att de inte utgår från elevens tankar medan andra ger stöd till individen. 
Enligt Yackel & Cobb (1996:475) har läraren en viktig roll då det är hans/hennes 
tro, värderingar och kunskaper som bygger upp normer i matematikundervisningen. 
Dessa normer kallas för sociomatematiska normer och genom dem lär sig eleverna 
vad matematik är, hur den lärs ut, hur de lär sig den och vad som är viktigt att lära 
sig (Palmér & van Bommel, 2016:11) 

Lärarna organiserar även sin undervisning genom att problematisera verksamheten 
som pågår. Det gör de genom att fånga situationer i den vardagliga verksamheten i 
förskoleklassen och använda dessa till att ställa frågor till eleverna som kan 
innebära problemlösande för dem. Det går inte att garantera att frågorna innebär att 
alla elever får lösa problem då samma uppgift kan vara ett problem för en person 
medan det är en rutinuppgift för en annan (Taflin, 2007:38). Då situationer fångas 
i pågående verksamhet utgår de från händelser i elevernas närhet. Detta nämner 
Outhred & Sardelich (2005:148) som en bra utgångspunkt till att använda 
problemlösning i förskoleklass. Att kunna fånga situationer som innebär 
matematiklärande för eleverna är en faktor som symboliserar en framgångsrik 
lärare (Clarke & Clarke, 2002:9). 

Verksamheten problematiserades även genom att lärarna bygger upp pass 
(exempelvis när eleverna ska arbeta med klockan) där frågor ställs till eleverna som 
kan innebära att de måste lösa ett problem. Som Palmér & van Bommel (2016:14) 
framför kan läraren vid olika tillfällen i verksamheten ge eleverna uppgifter som 
kan innebära att de får lösa problem vilket föregående är exempel på. Även under 
dessa pass var lärarna aktiva. De ställer frågor till eleverna samt kontrollerar deras 
svar. Eleverna är införstådda med arbetssättet genom att arbeta fram rätt svar eller 
att delta i diskussionen. Detta tyder på att sociomatematiska normer förekommer 
även här då normerna skapas i interaktion mellan lärare och elev och bygger på vad 
läraren förväntar sig av eleven i dess arbete i matematik (Yackel & Cobb, 1996). 

Gemensamt för ovanstående sätt att organisera sin undervisning är att samtlig 
undervisning till större del utgår från att kommunicera med andra. Diskussioner 
sker lärare-elev då problemen presenteras för eleverna samt då frågor ställs till dem. 
Diskussioner sker även elev-lärare när lösningsförslagen presenteras. Slutligen får 
eleverna tillfälle att diskutera med varandra. Dessa diskussioner sker parvis samt i 
grupp. Diskussionerna i grupp bygger på att tillsammans komma fram till ett eller 
flera svar på det presenterade problemet. Diskussionerna har som syfte att utveckla 
elevernas kunskaper och kan därmed ses som ett lärande utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Det sociokulturella perspektivet utgår från att lärandet sker i ett samspel 
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mellan människor och att kunskaper finns runt omkring oss och genom 
kommunikation finns möjligheten att ta del av den (Säljö, 2014:306-307). Det 
faktum att perspektivet är högaktuellt i dagens skola återspeglas i det här arbetets 
resultat genom att verksamheten som presenteras utgår från ett sociokulturellt 
perspektivs syn på lärande.  

Argument för att använda problemlösning i förskoleklass 
Olika argument framförs i resultatet för att använda problemlösning i förskoleklass. 
Gemensamt är att samtliga lärare är positivt inställda till att använda det. 
Föregående stämmer överens med bakgrunden då en positiv attityd framgår även 
där (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004:3 och Boaler, 2011:12-13). 
Halgland m.fl. (2005:75) menar att det är viktigt att läraren visar att det är roligt att 
lösa problem då deras attityd lätt sprider sig till eleverna. Resultatet tyder också på 
att lärarnas attityd sprider sig till eleverna. Samtliga lärare verkar engagerade och 
glädjefyllda. Elevernas engagemang visar sig genom att de är engagerade i 
problemlösandet trots att de är trötta. En elev jämför problemlösning med en 
mattelek de tidigare lekt.  

Samtliga lärare nämner att problemlösning används för att eleverna ska få tänka 
matematiskt. De framför sin åsikt genom att eleverna i ett arbete med problem hela 
tiden ska få tänka och utveckla sitt matematiska tänk. Enligt Taflin (2007:11) 
innebär definitionen av ett problem bland annat att det ska krävas en ansträngning 
av personen för att klara uppgiften samt att personen inte vet hur han/hon ska gå 
tillväga (Taflin, 2007:11). Utifrån den definitionen kan det antas att personen får 
tänka när den löser ett problem. Det ger åtminstone den utmaning som efterfrågas 
av en av lärarna. Läraren menar att eleverna möter en utmaning genom 
problemlösning vilket de inte gör på samma sätt i matematikboken. Att 
problemlösning ska innebära ett tänkande för eleverna är ett argument som 
återspeglar sig i lärarnas undervisning. Hos samtliga lärare ställs eleverna inför 
situationer där de får tänka. Det förekommer när flera frågor ställs till eleverna och 
då eleverna får gott om tid att tänka själva. En lärare ger dock eleverna mycket stöd 
och mindre tid till eget tänkande till att börja med. Hon motiverar sitt val med att 
eleverna är ovana med arbetssättet. En bit in på passet får även eleverna hos denne 
lärare tid på sig att tänka själva. 

Tre lärare lyfter diskussionen som argument till att använda problemlösning i 
verksamheten. Exempelvis finns förhoppningen att problemlösning leder till ett 
resonerande mellan eleverna där kunskaper utbyts. Enligt Hagland m.fl. (2005:7-8) 
är det i ett arbete med problem som eleverna får möjlighet att utveckla nya 
kunskaper i samband med diskussioner med lärare och elever. Som nämnts tidigare 
är det jämförbart med ett sociokulturellt perspektiv på lärande där det är genom 
kommunikation vi får ta del av nya kunskaper (Säljö, 2014:306-307). Som också 
nämnts tidigare har diskussionen en central roll hos samtliga lärare vilket innebär 
att lärarnas syn på diskussionen som en viktig komponent återspeglas i den 
undervisning som bedrivs. Diskussioner sker lärare till elev men även då eleverna 
är aktiva i diskussioner i olika sammanhang. Exempelvis bygger hela passet hos en 
lärare på att eleverna diskuterar tillsammans i gruppen. 
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Det nämns ytterligare argument för att använda problemlösning i förskoleklass 
utöver ovanstående. Återigen nämns att problemlösning ska leda till ett tänkande 
men att det i det här fallet ska elevers tänkande gynna lärarens arbete. Genom 
problemlösning menar en lärare att hon ska få syn på elevernas sätt att tänka vilket 
kan användas för att se vilka elever som behöver stöd. Detta framförs som en av 
anledningarna till att arbeta med problem enligt Hagland m.fl. (2005:7-8). De 
menar att ett arbete med problem ger läraren möjlighet att sätta sig in i elevernas 
sätt att tänka och därigenom få kunskap hur de ska stötta eleverna vidare mot nya 
kunskaper. Följande argument avspeglar sig i lärarens undervisning genom att hon 
är engagerad och lyssnar till elevernas som aktivt diskuterar under hela passet. 
Utifrån diskussionerna som pågick hos läraren framför hon även samarbete som en 
viktig del för att kunna lösa problem. Hon syftar därmed till att eleverna ska fungera 
att arbeta i grupp liknande det som genomfördes när de diskuterade problemet.  

I detta avsnitt presenteras en positiv attityd, tänkande och diskuterande som lärarnas 
argument till att använda problemlösning i förskoleklass. Dessa argument 
återspeglas i deras undervisning och elevernas agerande. Detta tyder på att en 
positiv attityd, tänkande och diskuterande är sociomatematiska normer som 
förekommer i förskoleklassen då Yackel & Cobb (1996:475) menar att lärares tro, 
värderingar och kunskaper bygger upp normer för matematikundervisningen. Det 
är genom de sociomatematiska normerna som eleverna lär sig vad matematik är, 
hur den lärs ut, hur de lär sig den och vad som är viktigt att lära sig (Palmér & van 
Bommel, 2016:11). 

Styrdokument 
Det nämndes tidigare att ingen lärare motiverade sitt val av problem med 
kopplingar till läroplanen. Läroplanen lyste med sin frånvaro även under övriga 
områden. Dock återspeglas den i lärarnas undervisning och argument. Samtliga är 
överens om, precis som det står i Skolverket (2011b:13) att problemlösning bör vara 
ett inslag i undervisningen. I Lgr11 framgår det även att leken har en stor betydelse 
för elevers lärande i de yngre åldrarna (Skolverket, 2011b:9). Detta har en lärare 
tagit fasta på då undervisningen präglas med stark ton på lekfullhet. Föregående 
motiveras med att undervisningen ska bygga på skoj och lekfullhet och att detta 
förhoppningsvis ger eleverna en bra grund att stå på. Även en annan lärare nämner 
att hon vill framföra problemlösning på ett roligt sätt och har en förhoppning om att 
eleverna uppfattar arbetssättet på det viset. Leken kan exempelvis utveckla 
förmågor som samarbete och kommunikation (Skolverket, 2014:16). Förmågor 
som tidigare nämnts av lärarna som önskvärda i ett arbete där problemlösning 
används. 

Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 
Det här arbetet grundar sig på tidigare genomförd litteraturstudie. I den undersöktes 
hur problemlösning kan användas i förskoleklass. Där framgick endast exempel på 
en planerad lektion där läraren tar fram ett problem att arbeta med. I det här arbetet 
undersöks hur lärarna använder problemlösning i sin undervisning. Då upptäcktes 
att det inte alltid innebär att eleverna arbetar med en problemuppgift. I vissa fall 
handlar det om att läraren problematiserar verksamheten som pågår genom att ställa 
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frågor till eleverna. Det upptäcktes även när resultatet skrivits att de 
sociomatematiska normerna hade en större inverkan på undervisningen än vad som 
hade föreställts innan insamling av empiri. Därmed fördes de fram i bakgrunden 
som en central teori som arbetet utgår från. Innan framfördes det endast som en del 
under en rubrik kallad lärarens roll. 

Följande arbete har berikat mig med kunskaper som är av stor nytta till min framtida 
roll som lärare. Samtliga lärare i undersökningen har flera års erfarenhet av yrket 
vilket de delat med sig av till denna undersökning. De har givit varierade exempel 
på hur de bedriver sin undervisning samt flera argument för varför den bedrivs som 
den gör.  

Resultatet visar att undervisning där problemlösning används i förskoleklass 
organiseras på de sätt som framgår i bakgrunden. Antingen planeras det för en 
lektion som utgår från ett problem eller problematiseras verksamheten som pågår 
för stunden. Till större delen av samtliga pass sker undervisningen genom en 
diskussion mellan inblandade parter. Därmed är en slutsats att undervisningen 
bygger på att eleverna lär sig och utvecklas utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande.  

Lärarna framför flera argument varför problemlösning ska användas i förskoleklass 
då samtliga är överens om att det ska användas. Föregående återspeglas i den 
undervisning som bedrivs. Exempelvis spred sig lärarnas positiva attityd till 
eleverna. En slutsats är därmed att olika sociomatematiska normer förekommer i 
förskoleklass. Lärarnas attityder och argument återspeglas i den undervisning de 
bedriver. 

För fortsatt forskning skulle det vara intressant att fortsätta undersöka lärarnas 
attityder till att använda problemlösning i förskoleklass. Min uppfattning är att 
forskning kring lärares attityder och problemlösning i just förskoleklass är väldigt 
tunn. Möjligtvis att en kvantitativ studie skulle kunna genomföras för vidare 
undersökning om vilka attityder som förekommer. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Information om en studie av lärare i förskoleklass och deras attityd 
till att använda problemlösning i förskoleklass 

 

Hej! 

Jag heter Jennifer Holmsved och jag studerar grundlärarprogrammet F-3 på 
Högskolan Dalarna i Falun. Jag läser min sista termin och ska under de närmsta 
veckorna samla in material till mitt examensarbete. Syftet med arbetet är att 
undersöka lärarens attityder till att använda problemlösning i förskoleklass. 

I och med detta informationsbrev tillfrågas du att delta i denna undersökning. De 
tillfrågade till denna undersökning är lärare som arbetar i förskoleklass eller har 
arbetat i förskoleklass någon gång under de senaste fyra åren. Ditt deltagande i 
undersökningen är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Om du väljer att avbryta din medverkan kommer din 
information inte att ingå i undersökningen. Insamling av materialet kommer bestå 
av observationer av dig före, under och efter ett pass där problemlösning på något 
sätt används samt en efterföljande intervju. Den efterföljande intervjun beräknas ta 
högst 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in. 

Om du deltar i undersökningen är du och skolans namn garanterad anonymitet. De 
som får tillgång till det insamlade materialet är jag, min handledare samt 
examinatorn på Högskolan Dalarna. Undersökningen kommer att presenteras i form 
av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer 
det insamlade materialet att förstöras. Om det finns intresse får du självklart ta del 
av den färdiga uppsatsen. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 
Jennifer 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Jennifer Holmsved   Eva Taflin 
Studerande    Handledare 

***    *** 
h12jenho@du.se   evat@du.se  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Inledning 

Informera om vad deras deltagande innebär (detsamma som står i 
informationsbrevet). Bland annat syftet: Syftet med det här arbetet är att undersöka 
hur lärare använder problemlösning i förskoleklass samt deras attityd till det. Syftet 
är även att undersöka huruvida lärarens attityd till att använda problemlösning 
påverkar matematikundervisningen. 

Bakgrund 

Vad har Ni för utbildning i matematik? 

Hur länge har Ni arbetat som lärare? 

Vilket skolår undervisar Ni i idag? 

- Om inte förskoleklass, när undervisade Ni i förskoleklass senast?  

- Om förskoleklass, hur länge har Ni undervisat i förskoleklass? 

Intervjufrågor 

• Vad betyder problemlösning i matematik för dig i din undervisning? 
- Har du något exempel? 

• Vad anser du om att använda problemlösning i matematik i förskoleklass? 
- Varför då? 

• Tror du att du som lärare påverkar dina elevers syn problemlösning i 
matematik? 

- På vilket sätt? 
- Har du något exempel? 

• På vilket sätt tror du att användandet av problemlösning kan påverka 
elevernas inlärning i matematik? 

• Ifrågasätta om det uppkom några frågetecken under observationen. T.ex. 
vid: 
- Deras val av hur problemlösning används i klassen 
- Lärarens agerande under presentationen av problemet, 
- Lärarens agerande när eleverna löser problemet, 
- Lärarens agerande efter att problemet är löst. 

• Något Ni vill tillägga som vi inte redan har tagit upp? 
 

Avslutning 

Tacka för medverkan och be om att få ta kontakt om jag kommer på något i 
efterhand. Även att de ska få kontakta mig om de har något att tillägga. Informera 
om att det färdiga arbetet kan skickas om det finns intresse för det. 
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Bilaga 3. Observationsschema 

Datum: 

Antal elever: 

Plats: 

Klassrumsmiljö: 

Lektionslängd: 

Händelse Hur verkar 
läraren? 

Elevens 
reaktion 

Övriga 
reflektioner 

Vad gör/arbetar 
eleverna med innan 
passet med 
problemlösning 
börjar? 
 

   

Hur används 
problemlösning i 
klassen? 
 
 
 

   

Hur presenteras 
problemet för 
eleverna? 
 
 
 

   

Vilken roll har 
läraren när eleverna 
löser problemet? 
 
 

   

Vad händer när 
eleverna har löst 
problemet? 
 
 

   

Vad får eleverna 
göra när passet med 
problemlösning är 
avslutat? 
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