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Abstract 

Syftet med examensarbete är att undersöka och belysa lärarens roll i undervisning av 

matematisk problemlösning för grundskolans årskurs 4-6. Då lärarens roll är viktig vid 

problemlösningsundervisning och rapporter har visat att lärare jobbar utifrån läromedel 

(Skolinspektionen ,2009). På så sätt får eleverna möjlighet att inte träna alla sina förmågor. 

Syftet konkretiseras av frågeställningen:  

Vilken roll har läraren under de olika faserna vid undervisning av problemlösning inom 

matematik?  

Vilken roll i de olika faserna förväntar läraren sig ha vid undervisning av 

problemlösning inom matematik? 

I bakgrunden så lyfts först upp vad Skolverket skriver i läroplanen och kommentarmaterialet 

för matematik om att alla elever ska utveckla en tilltro till matematik samt har rätt att lösa och 

producera egna problemlösningsuppgifter. Avslutningsvis kommer hur forskning har sett på 

problemlösning genom att först titta på process när man löser problem till mer forskning om 

problemlösning i skolan och på senare tid hur lärarens roll ser ut i klassrummet och vilka 

åsikter det finns om problemlösning i undervisningen. Lärarens roll i klassrummet skiftar 

många gånger under ett undervisningstillfälle från att vara den som introducerar problemet till 

att leda diskussionen kring elevers lösningar. 

Teorin kommer fungera som en lins för resultatet och är Eva Taflins fyra faser om 

problemlösningsundervisning: introduktionsfas, idéfas med lösningsutkast, lösningsfas och 

slutligen redovisningsfas. Taflin faser bygger på tidigare forskning av Pólya, Schoenfeld och 

Lester vilket också presenteras under teoridelen. 

Avslutningsvis så presenteras det metodval som har gjorts. Metoden som valdes var kvalitativ 

och omfattar både observationer och interjuver. Det följer en beskrivning av 

datainsamlingsmetoderna och vilket urval som har gjorts samt vilka etiska aspekter som har 

tänkts på. Slutligen följer hur teorin kommer att användas för att analysera den data som 

kommer insamlas. 

Nyckelord:  

Matematik, problemlösning, grundskolan, lärare roll 
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Inledning 

Skolmatematik har ofta setts som att elever ska lära sig olika färdigheter, medan problemlösning 

har lärts i en annan kontext (Burkhardt & Bell, 2007). Problemlösning har ofta varit en extra 

aktivitet i undervisning som ligger utanför ordinarie undervisningen. Då blir det ofta de elever 

som räknar snabbt som får möjlighet att arbeta med problemlösning eller så använder sig läraren 

sig av problemlösningsuppgifter som en rolig aktivitet (Taflin, 2007). En granskning av 

matematikundervisningen i skolan genomförd av Skolinspektionen (2009) visar att det som 

dominerar undervisningen är det enskilda arbetet i läroboken medan matematiska samtal får 

mindre utrymme. Elever får endast en begränsad del av det matematiska innehållet. Därför får 

elever inte möjlighet att utveckla sin förmåga inom problemlösning vilket leder till att elevernas 

förmågor inte bedöms utifrån alla kriterier i kursplanen (Skolinspektionen, 2009). Grunden för 

undervisningen och målen för den bygger huvudsakligen på läroboken menar många av lärarna 

som medverkade i granskningen. Uppgifter som förekommer i läromedlen utgår ofta från givna 

regler och exempel. Det leder till elever får en ensidig träning av olika procedurer. Möjligheten 

ökar för eleverna att träna andra förmågor och kompetenser när undervisningen bygger på 

aktiviteter som leds av läraren (Skolinspektionen, 2009). Utformningen av undervisningen 

kring problemlösning ger inte alla elever möjligheter utifrån sina egna förutsättningar och 

tillfälle till att använda sig av olika arbetssätt då lärarna har svårigheter att hitta 

problemlösningsuppgifter som passar alla elever (Skolinspektionen, 2009). 

I den första delen av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

reviderad 2018 (förkortas hädanefter Lgr11) om skolans värdegrund och uppdrag lyfts att 

utbildningen ska främja alla elevers lärande och utveckling. Deras lust för lära sig ska vara 

livslångt. Skolan har i uppdrag att stimulera elevernas vilja att undersöka och prova sina idéer 

för att lösa problem. Eleverna ska utveckla förmåga att kunna arbeta enskilt eller tillsammans 

med andra (Skolverket, 2018). I andra delen av Lgr11 om skolans övergripande mål och 

riktlinjer lyfts det att alla elever som genomför grundskolan ska kunna lösa problem på ett 

kreativt och ansvarsfullt sätt och kunna använda sig av matematiskt tänkande (Skolverket, 

2018). Pettersson (2011) påpekar att problemlösning finns sedan 2011 med i syftet och 

ämnesinnehållet för matematik. Kursplanen för matematik i Lgr11 lyfter fram att genom 

undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper för att kunna lösa och formulera problem. 

(Skolverket, 2018). 

Även fast problemlösning finns med i syftet och ämnesinnehållet i matematik så ligger 

Sverige fortfarande efter i matematikkunskaper jämfört med andra länder. En 

sammanställning gjord av Skolverket (2016) över resultatet från den internationella studien 

om kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och 

årskurs 8, TIMSS 2015 visar att 66% av svenska elever i årskurs 4 inte kommer upp till en 

nivå som gör att de klarar av att tillämpa sina matematematiska kunskaper för att kunna lösa 

problemlösningsuppgifter. Sverige presterar bättre än vid senaste undersökningen i TIMSS 

2011, men ligger fortfarande efter många länder. De länderna som ligger högre upp på listan 

har en större andel som klarar av de högre nivåerna. 

Utifrån observationer jag har gjort under min VFU så har funderingar väckts hos mig kring 

lärarens roll i undervisning kring problemlösning i matematik. Problemet jag har observerat är 
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att lärare ofta har haft en passiv roll i undervisningen. Lärare lämnar ut en problemuppgift till 

eleverna som de individuellt ska försöka lösa utan någon introduktion av uppgiften. Därefter 

får eleverna lyfta sina lösningar på tavlan inför de andra eleverna, men det följer dock ingen 

diskussion kring uppgiften eller de använda strategierna. Läraren har ofta haft en passiv roll 

under hela elevernas arbete och har bara bekräftat att eleverna har tänkt rätt när de lyfter sina 

lösningar. Taflin (2007) lyfter fram om läraren inte tar sin roll i klassrummet och styr 

lektionen så att elever får möjlighet att diskutera och jämföra sina lösningar så kan det leda till 

att elever dra felaktiga slutsatser om problemlösningsuppgiften. Detta kan ses i relation till ett 

av de problem Lester (1994) lyfter fram kring forskning om problemlösning, är att det finns 

för lite forskning kring vilken roll läraren ska ha i ett klassrum med undervisning som kretsar 

kring problemlösning. Lester (ibid.) menar att lärarens roll är den viktigaste i arbetet med 

problemlösning. Taflin (2007) påpekar att lärarens roll under en lektion skiftar många gånger 

och att som lärare måste vara medveten om de olika roller den har.  

Sammanfattningsvis framgår det i Lgr11 (Skolverket, 2018) att elever ska utveckla kunskaper 

om att lösa och formulera problem. Undervisningen i problemlösning brister dock då mycket 

av undervisningen sker genom arbete i läroboken (Skolinspektionen, 2009) och arbete med 

problemlösning ofta har setts som en extra aktivitet (Taflin, 2007). Lester (1994) 

argumenterar för att läraren har en viktig roll i arbetet med problemlösning och Taflin påpekar 

att lärare måste vara medvetna om att deras roll förändras många gånger under en 

problemlösningslektion. Li och Tsai, (2018) menar lärare har svårt att förändra sina 

traditionella undervisningsmetoder om problemlösning till att undervisa matematik genom 

problemlösning. Därför blir det intressant att undersöka vilken roll som läraren har vid 

undervisning av matematiskproblemlösning.  

Bakgrund 

I detta avsnitt ges en närmare beskrivning över vad skolans styrdokument: läroplan och 

kommentarmaterial för kursplanen i matematik säger om begreppen problemlösning, tilltro till 

matematik och kommunicera matematik. I avsnittet ges också en närmare beskrivning om vad 

forskning säger om matematisk problemlösning, undervisning av problemlösning och vad är en 

problemlösningsuppgift. Avslutningsvis så lyfts vad forskning säger om vilka roller som läraren 

har i problemlösningsundervisning.  

Skolans styrdokument 

I Lgr11 första kapitel om skolans värdegrund och uppdrag beskrivs att skolan har ett uppdrag 

att eleven ska främjas till att utveckla nya kunskaper. Eleverna ska våga använda sig av sin 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende för att kunna lösa problem. Genom arbete 

självständigt eller i grupp ska elevernas förmåga att ta ansvar och initiativ utvecklas 

(Skolverket, 2018). I andra kapitlet övergripande mål och riktlinjer beskrivs att eleven ska efter 

genomförd grundskola i vidare studier och vardagsliv kunna använda sitt matematiska tänkande 

och kunna lösa problem (Skolverket, 2018). 

Eleverna ska genom undervisningen kunna utveckla kunskaper om olika strategier, metoder 

och modeller för att kunna formulera och lösa olika problem. Dessutom ska eleverna kunna 

värdera och reflektera över olika valda strategier, metoder, modeller och resultat (Skolverket, 
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2018). Det finns en tydlig inriktning mot problemlösning och är ett långsiktigt mål i kursplanen 

att eleverna ska utveckla förmågan att lösa och formulera problem. Många olika delar av 

matematiken faller in under problemlösning, till exempel användning av matematiska begrepp, 

metoder och uttrycksformer samt kunna reflektera över resultatets rimlighet. Upptäcka 

alternativa lösningar fungerar också för att få samma resultat är att ha kunskaper om 

problemlösning (Skolverket, 2017). 

Undervisningen ska också bidra till att elevernas tilltro och intresse för matematik växer 

(Skolverket, 2018). Enligt Skolverkets kommentarmaterial i matematik (2017) ska elever ha 

utvecklat tilltro och intresse för matematik. Tilltro hos eleven skapas, enligt Skolverket i sitt 

kommentarmaterial, när eleverna vågar använda sig av olika metoder utan att på förhand veta 

om de fungerar eller ej. Det hjälper eleverna att utveckla en medvenhet vid problemlösning att 

det finns fler metoder och strategier för att lösa problemet. Elevernas tilltro bidrar också till att 

de reflektera kan själva eller tillsammans över valda metoder och resultat. Ett intresse för 

matematik hjälper eleverna i deras inlärning och leder till att de vill söka nya kunskaper själv 

eller tillsammans med andra.  

Eleverna ska utveckla en förtrogenhet för olika matematiska uttrycksformer och hur eleverna 

kan använda sig av dem för att kommunicera matematik i ett vardagligt och matematiskt 

sammanhang (Skolverket, 2018). Kommunicera matematik innebär att eleverna ska kunna byta 

matematisk information om sina idéer med varandra genom att använda sig av olika 

uttrycksformer. Kommunikationen kan genomföras både skriftligt och muntligt, där eleverna 

presenterar sina tankegångar för varandra med ett matematiskt språk (Skolverket, 2017). 

Forskningsbakgrund 

Problemlösning 

Människan har alltid varit problemlösare, men genom historien har problemlösning setts som 

en speciell färdighet för bara matematiker eller andra som såg vägen till ny förståelse genom 

matematiken (Burkhardt, m.fl., 2007). Problemlösning är en praktisk verksamhet som kan fås 

genom övning och imitera någon annan. För att förstå sig på hur man löser problem så måste 

man undersöka de mentala operationerna som behövs vid arbete med problemlösning (Pólya, 

1957). 

Inspirerade och motiverade av Pólyas arbeten om problemlösning producerades i slutet av 

1960-talet en del forskning av Kilpatrick, Lucas och Kantowski om problemlösning där elevers 

heuristiska praktiker som de använda sig av vid arbete med problemlösning undersöktes 

(Schoenfeld, 2007). Heuristik innebär läran om metoder för att upptäcka eller bilda ny kunskap 

(SAOL, 2015b).  Många generella heuristiska strategier kunde bli till strategier som kan 

användas vid problemlösning, därför ansågs det viktigt att elever lärde sig att använda 

strategierna. Fokuset för tidiga studier blev då att se sambandet mellan användandet av olika 

problemlösningsstrategier och hur bra elever lyckades med att lösa problemlösning. 

Experimentellt undersöktes hur mycket och vilken sorts träning som behövdes för att elever 

skulle lära sig flera olika problemlösningsstrategier. På den teoretiska sidan av problemlösning 

fanns det många olösta funderingar som till exempel hur och varför personer fattar de beslut 

som de gör när det gäller problemlösning. Under 1980-talet fick forskning kring 

problemlösning ett uppsving (Schoenfeld, 2007). I slutet av 1980-talet hade forskning kring 
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problemlösning skiftat fokus till ett mer praktiskt. Forskningen kring problemlösning kretsade 

om nya tillvägagångsätt i undervisningen och specifikt innehåll eller pedagogik, jämfört med 

ett specifikt fokus på hur problemlösningsuppgifter löses. Undersökningar kring lärmiljön 

gjorde att förståelsen för metodik och begrepp ökade. Mycket av den tidiga forskning och 

studier kring problemlösning genomfördes laborativt, medan på 1990-talet och inpå 2000-talet 

flyttade studierna ut i klassrummet. Därför kommer det forskning kring olika verktyg, tekniker 

och idéer om vad som är en produktiv lärmiljö. (Schoenfeld, 2007). 

Enligt Lester (1994) har fyra områden från 1970-talet och framåt dominerat forskning om 

problemlösning. Det första området är forskning om vad gör ett problem svårt som dominerade. 

Det andra området är vilken skillnad det finns mellan en bra och en dålig problemlösare. Det 

tredje området är hur lärare undervisar om problemlösning. Fjärde och sista området är vilken 

betydelse som metakognition har på problemlösning (Lester, 1994). Studier kring undervisning 

av problemlösning har fokuserat på några viktiga resultat. Resultaten har visat att elever måste 

få lösa många olika problem för att förbättra sin problemlösningsförmåga. Det är en förmåga 

som utvecklas långsamt och över längre tid. För att undervisningen ska kännas meningsfull för 

eleverna måste läraren utstråla problemlösning som något viktigt. Undervisningen måste vara 

väl och systematiskt planerad för att den ska främja elevernas utveckling. Det sker inte genom 

att läraren undervisar speciella strategier och metoder för att forskning har visat att det har 

väldigt liten påverkan på elevernas inlärning på långsikt (Lester, 1994). 

Problemlösningsundervisning och problemlösningsuppgift 

Pettersson (2011) påpekar att problemlösning finns sedan 2011 med i syftet och 

ämnesinnehållet för matematik. Det är viktigt att problemlösningsuppgifter inte bara tränar 

olika lösningstekniker utan också ger elever möjlighet att får möjlighet till utveckling av sina 

matematiska förmågor. Taflin (2007) konstaterar att problemlösning kan ha många olika mål 

för att användas i undervisningen. Ett av målen kan vara att eleverna ska stärka sina egna 

matematiska kunskaper som de använder sig av när de löser olika problemlösningsuppgifter. 

På så sätt kan elever få en bekräftelse över sina egna kunskaper. Ett annat mål med 

problemlösning kan vara att elever ska lära sig något specifikt matematiskt begrepp, strategi 

eller använda sig av olika representationsformer för att redovisa sitt resonemang. Elever kan 

också lära sig använda sig av ett matematiskt språk och får bekräftelse för denna kunskap via 

ett matematiskt samtal. Läraren kan ha avsikten att genom problemlösning ska elever lära sig 

något specifikt matematiskt innehåll så blir lärarens arbete viktigt då den ska kunna utforma 

problemuppgiften så den blir anpassad till elevers kunskap. 

Taflin (2007) beskriver att en uppgift blir ett problem när det inte finns några givna procedurer 

för att lösa den. Till exempel så leder rutinuppgifter och standarduppgifter inte till några 

svårigheter för den som löser medan textuppgifter kan vara svåra på grund av språket men är 

fortfarande inte en problemuppgift. Utan det är när de matematiska procedurerna är givna som 

det kan definieras som ett problem. Taflin (ibid) påpekar om elever ska kunna lösa problem så 

måste de välja lämpliga matematiska metoder som till exempel de fyra räknesätten men också 

olika uttrycksformer till exempel rita, skriva med ord, använda matematiska symboler eller 

arbeta med konkreta material. Schoenfeld (1985) påpekar att det är svårt att definiera vad ett 

problem är, då en uppgift som kan vara svår att lösa för en person kan vara rutinuppgift för en 
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annan. SAOL (2015c) definierar ordet problem som en uppgift vilket kräver tankearbete och 

analytisk förmåga.  

Undervisning kring problemlösning har ofta varit i specifika sammanhang och förmågor har 

undervisats utöver den ordinarie undervisningen (Trafton & Midgett, 2001). Taflin (2007) 

påpekar också att problemlösning har setts som en extra aktivitet utanför den ordinarie 

matematikundervisningen. Men Trafton och Midgett (2001) observera en förändring till att man 

ska lära sig matematik genom problemlösning, där eleverna ska lära sig matematiskt innehåll, 

förmågor och strategier genom problemlösning. Dahl (2011) konstaterar att lärare saknar 

erfarenhet kring hur undervisningen och arbetet med en problemlösningsbaserad pedagogik ska 

planeras. Om man vill ha en problemlösningsbaserad undervisning i skolan så behövs det en 

fortbildning av matematiklärare. 

Lärarens roll i problemlösningsundervisning 

Redan i planeringen av problemlösningsundervisning är läraren viktig. Läraren måste kunna 

välja ett utmanade problem som ska arbetas med (Lester, 2013). Enligt Chick och Stacey (2013) 

är det viktigt att läraren själv arbetar med problemlösningsuppgiften som ska användas i 

undervisningen, inte för att hitta olika lösningar utan för att sätta sig in i elevers tankar och idéer 

om hur man kan angripa problemlösningsuppgiften. Henningsen och Stein (1997) menar att 

läraren måste ha en god relation med sina elever för att veta vilken svårighetsgrad av 

problemlösningsuppgift som ska användas av i undervisningen.  

Lärare ska först hjälpa elever att förstå informationen i problemlösningsuppgiften. Läraren 

uppmuntrar elever att våga utforska problemet genom att hjälpa dem hitta det matematiska 

innehållet. Det kan ske till exempel genom att läraren visar hur den själv skulle tänka kring 

problemet (Albert & Kim, 2013). Taflin (2007) beskriver lärarens roll som att i början av 

elevers arbete med problemlösningsuppgifter vandra runt i klassrummet och besvara eventuella 

frågor från elever. Läraren måste skapa sig en uppfattning om vilka missuppfattningar och 

svårigheter elever kan ha med problemlösningsuppgiften. Detta kan ske genom att läraren läser 

upp problemet för eleven eller ställa frågor som kan avslöja eventuella svårigheter. På så sätt 

kan läraren hjälpa elever vidare. Asami-Johansson (2015) konstaterar att det är viktigt att låta 

elever ha gissningar om problemlösningsuppgiften för att hjälpa dem fokusera på 

problemlösningsuppgiften. Sakshaug & Wohlhuter (2010) observerar att det skiljer hur lärare 

introducerar problemlösningsuppgiften. Några lärare introducerar problemet för att engagera 

eleverna i problemet och avslöjar då inget om problemet som kan hjälpa elever att lösa det. 

Medan andra lärare hade en kort diskussion för att förtydliga informationen i problemet innan 

elever fick sätta igång med arbetet. Lärarna skapar en kontext kring runt problemuppgiften som 

hjälper eleverna att skapa en förbindelse mellan sina matematikkunskaper och egna 

erfarenheter. 

Efter att elever har fått en förståelse för problemuppgiften kan läraren ställa utforskande frågor 

eller ge meningsfulla tips som kan hjälpa elever att hitta strategier eller metoder för att hitta 

lösningar (Albert & Kim, 2013). Genom att elever får arbeta tillsammans med andra får de 

möjlighet att kunna jämföra olika strategier med varandra för att lösa problemuppgiften. På så 

sätt kan elever byta ut sin strategi om man tycker att kamratens strategi var bättre. Under det 

här arbetet måste läraren gå runt och lyssna på elevers olika strategier och ställa frågor som 
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möjliggör för elever att utveckla sina strategier (Taflin, 2007). Lärare måste ha en förståelse 

vilken roll den har när elever arbetar tillsammans. Många lärare är vana vid att undervisningen 

är lärarcentrerad och har lite erfarenhet att jobba i en miljö som uppmuntrar samarbete. 

Xenofontos och Kyriakou (2018) lyfter fram i sin studie att grundskolelärarstudenter ser för- 

och nackdelar att använda sig av grupparbete vid problemlösning. Fördelarna är att elever 

utvecklar en sociala förmågor och matematiskt får elever möta och jämföra olika typer av 

metoder för att komma fram till lösningen. Nackdelarna är att svaga elever kan strunta i 

uppgiften genom att förlita sig på andra starkare elever. Det finns också en risk att strakare 

elever som vet hur de ska lösa uppgiften blir dominerande i diskussionerna. Ett annat problem 

med grupparbeten inom problemlösning är hur elevernas arbete med uppgifterna ska bedömas. 

När det kommer till redovisning av elevers problemlösningar måste läraren utifrån de olika 

lösningarna planera hur upplägget av redovisningen ska vara. Genom att använda sig av elevers 

egna lösningar vid redovisningarna så uppmuntras de att dela med sig av sina kunskaper till 

andra elever. Det är viktigt att det blir variation över vilka lösningar som lyfts fram och att 

läraren inte bara fokuserar på elevers lösningar som är korrekta. Felaktiga lösningar kan bidra 

till att elever kontrollerar sina egna lösningar mer medvetet och dra fler generella slutsatser om 

korrekta lösningar. Genom att använda sig av lösningsförslag som både är korrekta och 

inkorrekta kan läraren hjälpa elever som tycker att problemet är svårt (Taflin, 2007). Att utgå 

ifrån elevens nuvarande förståelse är viktigt om man som lärare vill kunna förstå hur eleven 

tänker och ger läraren möjlighet till att förändra elevens förståelse om den har felaktigheter i 

sin lösning (Chick & Stacey, 2013). Genom att använda sig av elevers lösningar och tankar om 

problemlösningsuppgiften skapar läraren en brygga mellan en elevs förståelse och dennes 

framtida tänkande, om läraren däremot utgår däremot bara från sina egna tankar så byggs inte 

den bryggan upp (Jacobs & Philipp, 2010).  

När eleverna har löst problemlösningsuppgiften så ska de valda lösningarna diskuteras och då 

fungerar läraren som en diskussionsledare (Albert & Kim, 2013). Trafton och Midgett (2001) 

lyfter fram att lärarens roll är att styra diskussionen kring problemuppgiften så att elever inte 

enbart visar sina lösningar. Elever måste ha möjlighet att reflektera över sina klasskamraters 

lösningar och på sätt kunna lära sig nya strategier för att lösa problem. Det är lärarens uppgift 

att lärande sker i diskussionen och det kan den göra genom att ställa frågor kring elevers val av 

strategier eller så kan tillåta andra elever att göra tillägg på andra elevers redovisningar. Därför 

måste läraren själv ha goda matematiska kunskaper för att kunna få ut elevers tankar och 

reflektioner kring problemlösningsuppgiften. Med goda kunskaper i matematik kan läraren 

styra diskussionen mot rätt fokus. Li och Tsai, (2018) observerar att lärare har svårt att förändra 

sina traditionella undervisningsmetoder om problemlösning till att undervisa genom 

problemlösning, men när lärare ser resultaten på elevernas inlärning på grund av förändring av 

undervisningsmetod så är det lättare att fortsätta arbetet. Det kräver dock att lärare släpper på 

sin auktoritet och undervisande lärarroll i klassrummet till en mer guidande lärarroll som 

främjar elevernas lärande. Lärarna måste arbeta med eleverna genom att fråga och diskutera 

elevernas svar. Det måste utvecklas in klassrumsmiljö där det är eleverna får lov att svara fel. 
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Teoretiskt perspektiv 

Detta avsnitt kommer först att definiera ordet fas och sedan titta närmare på olika beskrivningar 

av problemlösningens olika faser definierade av Pólya, Schoenfeld och Lester. Slutligen 

kommer Taflins (2007) fyra faser av problemlösningsundervisning som bygger framförallt på 

Schoenfeld och Lester att presenteras. Det är Taflins fasern som kommer att vara en lins för att 

analysera resultatet, då den lyfter fram viktiga delar av arbetet med problemlösning och att den 

belyser tydligt vilken roll som läraren förväntas ha i undervisningen kring problemlösning.  

Faser 

SAOL (2015a) definierar fas som en delperiod inom ett förlopp. Inom forskning kring 

problemlösnings har processen vid arbetet med problemlösning delats in i olika faser. Pólya 

(1957) beskriver och delar in arbetet på individnivå med matematisk problemlösning i fyra olika 

faser: förstå problemet och känna en lust att hitta lösningen till problemet, ta fram olika 

strategier för att lösa problemet, utför strategierna samt att titta tillbaka och kontrollera 

lösningen av problemet. Alla faserna är lika viktiga för att ett lärande ska ske vid arbete med 

problemlösning. Schoenfeld (1985) utvecklade Pólyas faser och utökade dem till sex stycken. 

Först måste problemet läsas och förstås. Nästa fas är att analysera problemen, för att övergå till 

nästa fas där problemet utforskas. Problemlösaren ska därefter göra upp en plan för vilka 

strategier denne ska använda sig av. Sen ska den genomföra sina valda strategier för att lösa 

problemet. Till sist ska problemlösaren verifiera sin lösning. Utifrån dessa sex faser av 

problemlösningsprocessen utvecklade Schoenfeld (1992) en teori hur läraren ska agera under 

olika faser av arbetet med matematisk problemlösning och vilka aktiviteter som kan användas 

i undervisningen. Han delade in faserna i tre: före, under och efter. Lester (1985) delade också 

in problemlösningsprocessen i tre olika faser som beskriver vilken roll som läraren har. Första 

fasen är att problemet presenteras, andra fasen är ansträngning och försöka lösa det. Den tredje 

och sista fasen är att problemet och lösningen diskuteras.  

Taflins fyra faser 

1. Introduktionsfas 

Problemlösningsuppgiften introduceras för elever av läraren. När alla elever har uppfattat 

uppgiften kan läraren gå vidare till nästa fas (Taflin, 2007).  Den här fasen bygger på 

Schoenfelds (1992) före-fas där läraren ska diskutera problemet och reda ut begrepp vilka kan 

orsakar svårigheter för eleven att förstå problemlösningsuppgiften. Att ha en helklassdiskussion 

för att elever ska förstå varför det är viktigt med förståelsen för problemlösningen och vilka 

strategier som kan tänkas användas för att lösa det. Även Lester (1985) första fas om att problem 

presenteras kommer in under introduktionsfasen. Lester beskriver fasen som att läraren ska 

presentera problemlösningsuppgiften för eleverna till exempel genom att läsa det högt och 

besvara elevernas frågor. Läraren ska med hjälp av olika tips hur eleverna kan organisera sitt 

arbete. 

2. Idéfas med lösningsutkast 

I denna fas ska elever enskilt eller tillsammans lösa problemuppgiften. Läraren ska cirkulera 

runt i klassrummet och finnas med som stöd och hjälp för eleverna. Läraren ska stimulera till 

problemlösning och fasen avslutas inte förens alla elever har hittat en matematisk idé som de 

kan bygga vidare på (Taflin, 2007). Den här fasen bygger på Schoenfeld (1985) individnivås 
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faser 2 och 3. Där eleven ska analysera och utforska problemlösningsuppgiften som den arbetar 

med. 

3. Lösningsfas 

Elever löser hela eller en del av problemlösningsuppgiften och diskuterar det med andra. 

Läraren fungerar som diskussionspartner för eleverna, när de jämför sina lösningar med 

varandra (Taflin, 2007). Fasen bygger på Schoenfeld (1992) och Lester (1985) andra fas. 

Schoenfeld (1992) beskriver i den här fasen att läraren ska observera elever för att kunna 

upptäcka deras styrkor och svagheter och kunna bidra med ledtrådar om eleven har fastnat så 

att eleven kan finna en lösning. Läraren ska också kunna utveckla problemet. Lester (1985) 

menar att läraren ska finnas med och stötta elever genom uppmuntring till att dela med sig idéer, 

ställa frågor som kan få elever mot rätt fokus och på så sätt hjälpa elever att få syn på relevanta 

frågor för problemlösningsuppgiften. En sista åtgärd som läraren kan ta till om inget annat har 

fungerat är att ge ledtrådar till elever så de kan lösa problemlösningsuppgiften. 

4. Redovisningsfas 

I den sista fasen redovisas olika lösningar inför ofta helklass. Lösningarna kan vara elevers egna 

eller så kan det vara lärarens förslag på lösning. Sen jämförs och diskuteras lösningarna där det 

lyfts fram olika matematiska idéer, mönster och samband (Taflin, 2007). Den här fasen stämmer 

överens med Schoenfeld (1992) och Lester (1985) tredje och sista fas. Schoenfeld (1992) menar 

att efter att elever har kommit fram till en lösning så ska de diskuteras. Då är det viktigt att 

lösningarna visas och att sambanden mellan tidigare lösningar lyfts fram. Det ska också 

diskuteras vad som kännetecknar det specifika problemlösningsuppgiften. Lester (1985) menar 

att lärarens roll i diskussion är att välja ut 3-5 olika lösningar som elever får presentera och att 

läraren ska lyfta fram vad som anses vara viktigaste i dem. 

Syfte och frågeställningar 

• Syftet med examensarbetet är att belysa lärarens roll i de olika faserna av arbetet kring 

problemlösning och vilken roll i de olika faserna förväntar läraren sig ha vid 

undervisning av problemlösning inom matematik inom matematik för grundskolan 

årskurs 4-6. Arbetets syfte konkretiseras med hjälp av frågeställningarna: 

• Vilken roll har läraren under de olika faserna vid undervisning av problemlösning inom 

matematik? 

• Vilken roll i de olika faserna förväntar läraren sig ha vid undervisning av 

problemlösning inom matematik?  
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs först valet av metod för studien. Sedan kommer en beskrivning av 

valda metoder och vilket urval som har gjorts för studien. Avslutningsvis i avsnittet beskrivs 

vilka etiska aspekter som har tänkts på vid val av metod. 

Val av metod 

För att kunna besvara arbetes syfte och frågeställningar om att belysa lärarens roll i faserna av 

undervisning med matematisk problemlösning i årskurs 4-6, anser jag att en kvalitativ metod är 

lämplig. Eliasson (2018) skriver att en kvalitativ metod passar bra när forskaren inte vill 

generalisera utan tränga in på djupet i en fråga. Intervjuer och observationer är vanligt 

förekommande datainsamlingsmetoder som används vid kvalitativ metod (Eliasson, 2018). 

Både observationer och intervjuer av grundskolelärare är lämpliga tillvägagångssätt för att 

analysera syftet och frågeställningarna. Fördelarna att använda sig av en kvalitativ metod är att 

det möjliggörs att studera fenomen och skapa sig en helhetsförståelse för fenomenet. Det är 

också med fördel lättare att genomföra intervjuer då det finns möjlighet att ställa följdfrågor 

och minimerar risken för bortfall. En god validitet är lättare att säkerhetsställa på grund av att 

den intervjuade får prata fritt. Nackdelarna med kvalitativ metod är att som nämnt tidigare att 

data inte är generaliserbar. Det är också en tidkrävande och svårare metod efter genomförandet 

analysera data genom att klassificera den (Larsen, 2007). Därför kommer observationer och 

interjuver att användas för att genomföra den här studien. 

Observation 

I observationer förs anteckningar över olika iakttagelser eller en miljö (Eliasson, 2018). Att 

använda sig av observationer och koppla ihop sin data med tidigare forskning ökar ens 

kunskaper om det undersökta fältet (Kihlström, 2007b). Anteckningarna kan föras under tiden 

eller efter observationen (Larsen, 2007). För att undvika bortfall av tankar och intressanta 

iakttagelser kommer anteckningarna föras under tiden för observationen.  

Den här studiens observationer kommer att genomföras som fältundersökningar. Larsen (2007) 

beskriver två huvudtyper av observationer. Kontrollerad observation där observationen äger 

rum i en uppstyrd miljö, medan i fältundersökningar är miljön naturlig och forskaren är 

intresserad av olika fenomen som uppstår i den miljön som forskaren observerar. Eliasson, 

2018) konstaterar att när en observation genomförs kan den som observerar vara delaktigt i 

olika stor grad. Rollen som observatör kan grovt delas in i fyra olika grader av delaktighet. En 

renodlad deltagare är med fullt i miljön och gör på sätt inga avsiktliga observationer. Sen finns 

den observerande deltagaren som också är med i miljön, men att den har bestämt sig för att 

observera den miljö som den verkar i. Den deltagande observatören är mer passiv, men är 

fortfarande med i den miljö som observationen genomförs i och kan agera i den för att få fram 

iakttagelser. Den sista rollen är renodlad observatör, där observerar man passivt utan att påverka 

miljön (Eliasson, 2018). I den här studien kommer jag vara observerande deltagare i 

klassrummet som observeras. Då jag kommer att observera läraren utan att påverka miljön så 

mycket som möjligt´. 

En möjlig felkälla och nackdel med observationer kan vara påverkanseffekten på den som blir 

observerad. Det kan göra så att den eller de observerade blir påverkade av att de blir observerade 

och därför beter sig annorlunda jämfört med vanligtvis (Stukát, 2011). Kihlström (2007b) 



13 

 

skriver om att en observatör kan missa saker i sin observation om denne har bestämt sig innan 

vad som ska observeras. Därför är det viktigt att observationen sker systematiskt, eftersom det 

finns det mindre risk att förförståelsen spelar in på observationen. 

Intervju  

En kvalitativ intervju kan vara olika mycket strukturerad och det behöver klargöras innan den 

genomförs. I en strukturerad intervju följs en färdig lista med frågor i en fast ordning när 

intervjun genomförs medan i en ostrukturerad finns det inga färdiga frågor. Tiden och 

erfarenhet avgör hur strukturerad intervju som kan genomföras. När det finns kort om tid och 

lite erfarenhet föreslås en mer strukturerad intervju (Larsen, 2007). I denna studie kommer en 

ostrukturerad intervju användas, den tränger in mer på djupet och tar därför längre tid att 

bearbeta än en strukturerad, varav tidsaspekten medför en begränsning av antal intervjuer 

(Stukát 2011). Innan intervjun genomförs är det viktigt att vara medveten om sin egen 

förförståelse. I en kvalitativ intervju finns risken att tolka svaren felaktigt eller styra intervjun 

mot ett håll för att få önskade svar (Kihlström, 2007a). Om den intervjuade blir påverkad blir 

det så kallad intervjueffekt, vilket är en nackdel med kvalitativa intervjuer. Intervjueffekt är 

intervjuaren eller intervjumetoden påverkar resultatet. Det kan ske genom att intervjuaren får 

styrda svar på frågorna för att den utfrågade ger svar som den förväntar sig att intervjuaren vill 

höra eller dölja sin egen okunskap om ämnet (Larsen, 2007). Därför är det viktigt att 

intervjuaren inte lägger in några värderingar i sina frågor och kommentarer om svaren som den 

får under intervjun (Larsen, 2007). När intervjuer genomförs är det viktigt att planera intervjun. 

Till exempel att använda sig av ljudinspelning för det gör det lättare att få med mer av 

informationen. Platsen är också viktig när det gäller intervju, den ska ske avskild och lugn plats 

så att det inte finns risk till störningsmoment (Kihlström, 2007a). 

Urval 

I denna studie kommer det att genomföras fem observationer och intervjuer av grundskolelärare 

för att undersöka studiens syfte om lärarens roll i arbetet med problemlösning inom matematik 

i årkurs 4-6. Målet med en kvalitativ analys är att tränga in på djupet av den insamlade 

informationen och om med för många olika informanter finns det risk att resultatet blir 

behandlat ytligt. Forskaren måste därför uppskatta hur lång tid alla delar av 

informationsinhämtning kan ta och jämföra det med examensarbetets omfattning (Stukát, 

2011). Om det finns en vilja uppnå god kunskap inom ett speciellt område och det inte är viktigt 

att resultatet är generaliserbart kan icke-sannolikhetsurval användas. Urvalet kan då ske genom 

självselektion, där informanterna själva får bestämma om de vill vara med studien (Larsen, 

2007). 

Etiska aspekter 

Vid studier om människor är det viktigt att tänka på de etiska krav som finns. Det brukar normalt 

talas om fyra huvudkrav vad det gäller individskyddskravet. Informationskravet, där forskaren 

informerar om syftet för de som medverkar i studien. Samtyckeskravet, där deltagarna själva 

får bestämma om de vill delta i studien. Konfidentialitetskravet, där information om deltagarna 

skyddas så att ingen obehörig kan ta del av känsliga uppgifter. Det sista kravet är 

nyttjandekravet vilket innebär att insamlad information om enskilda personer får bara användas 

till forskningens ändamål (Björkdahl Ordell, 2007). Därför kommer lärarna som medverkar i 
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studien att informeras om deras rättigheter att medverka och avbryta sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet kommer att tillgodoses genom att beskrivning av lärare och skolor som 

medverkar generaliseras så det inte går att ta reda på vilka som har medverkat i studien. 

Information om vilka skyldigheter jag har mot de medverkande kommer att skickas ut. 

Materialet från observationerna och intervjuerna som samlas in måste förvaras och arkiveras 

efter de bestämmelser som gäller. Andra forskare ska kunna ta del av det insamlade materialet 

för att kunna granska det och använda sig av forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Därför 

kommer allt datamaterialet i den har studien att sparas så det kan granskas av andra. 

Analysmetod 

Analysen av insamlat data från både observationerna och intervjuerna är tänkt att analyseras 

med hjälp av Taflins teori (2007) om fyra faser inom problemlösningsundervisning. Teorin är 

tänkt att ligga som en lins över hur läraren agerar under en lektion i de olika faserna. Faserna 

kommer att hjälpa till att besvara frågor som: Vilken roll läraren tar under en lektion kring 

problemlösningsuppgift? Skiljer sig lärarens roll mellan de olika faserna? Med hjälp av 

faserna kommer ett observationsprotokoll att tas fram som ska fungera som hjälpmedel vid 

insamling av observationsdata och ligga till grund för de intervjufrågor som kommer att 

användas.  
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