
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 
Avancerad nivå 

Problemlösning och kommunikation 
 
 
En undersökande studie kring hur lärare använder 
kommunikation för att utveckla elevers kunskaper i 
problemlösning 
 
  
 
Författare: Isabella Laurin 
Handledare: Eva Taflin 
Examinator: Magnus Jobs 
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/Matematik 
Kurskod: PG3037 
Poäng: 15 hp 
Examinationsdatum:  
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 
open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 
 
 
 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

2 
 

Sammanfattning 
I denna studie undersöks det hur lärare använder kommunikation för att utveckla 
elevers matematiska förmågor i problemlösning samt om det finns något samband 
mellan kommunikation och problemlösning. Detta undersöktes genom observationer 
och intervjuer av fem grundskollärare i årskurserna 1-4. Resultatet visar att lärare 
anser att kommunikationen är nödvändig för att elever ska ges möjligheten att 
utveckla förståelse för matematisk problemlösning.  Specifikt genom att alla elever 
behöver ges tid för sig själv, att reflektera kring problemets innehåll för att sedan 
kunna föra ett matematiskt resonemang tillsammans med andra. Detta sätt är något 
som alla lärare använder i arbetet med problemlösning. Att reflektera själv innan 
argumentation i grupp tas vid är viktigt för att ge eleverna möjlighet att förstå 
problemet och för att själva komma fram till en rimlig lösning med hjälp av en eller 
flera lämpliga strategier. Men även för att utveckla sina matematiska förmågor i 
problemlösning. Resultatet visar också att kommunikation kan ske på olika sätt med 
hjälp av abstrakta och konkreta verktyg vilket även forskning hävdar. Studiens slutsats 
visar att lärare och forskning anser att kommunikation är nödvändig för elevers 
utveckling i matematisk problemlösning och att elever bör ges möjligheten att 
argumentera, reflektera, resonera och analysera kring valda strategier på olika sätt för 
att utvecklas till effektiva problemlösare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kommunikation, problemlösning, matematiska förmågor, 
uttrycksformer  
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Inledning 
I arbetet med problemlösning ska elever ges möjlighet att diskutera matematiska 
begrepp samt föra olika resonemang på ett begripligt sätt (Skolverket 2011a). 
Problemlösning beskrivs främst, enligt forskning, som en tankeverksamhet där elever 
behöver förstå matematiska begrepp och strategier samt att en matematisk diskurs har 
en avgörande roll till att eleverna utvecklar sina matematiska kunskaper i 
problemlösning (Taflin 2007, Wyndhamn 1993, Riesbeck 2000). Detta kan eventuellt 
vara problematiskt på grund av att lärare tänkbart inte har tillräckliga kunskaper kring 
olika lösningsstrategier eller vad som är nyckeln till att eleverna får möjligheten att 
utvecklas i problemlösning. Skolinspektionens kvalitetsgranskning i matematik visar 
att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar. Vilket betyder att 
eleverna ska ges möjligheten att använda sina tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper för att utveckla sina matematiska förmågor. Vidare krävs det även att lärare 
bör finna en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och elevers kunskaper 
kring matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer (Skolinspektionen 2009 s.16). I det 
matematiska samtalet utvecklar elever förståelse för hur de löser ett problem, hur de går 
tillväga vilket leder till att det inte räcker att enbart besvara problemets fråga. Om 
eleverna ska kunna lösa ett matematiskt problem behöver uppgiften vara kopplad till 
elevernas verklighet för att utveckla förståelse för problemet i sig och även skapa 
förståelse för olika lösningsstrategier (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000 s.42-
43).  
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning har matematikboken dominerat i de flesta 
klassrum, dock med vissa undantag. Under senare tid i min verksamhetsförlagda 
utbildning har problemlösningen tagit större del i matematikundervisningen. Detta är 
intressant eftersom problemlösning var den del i matematikundervisningen som 
väckte intresset att utveckla mina matematiska kunskaper inom matematikens olika 
områden. Detta är även anledningen till att intresset för problemlösning har vuxit till 
att skriva en litteraturstudie kring hur undervisningen ska genomföras för att 
överbygga elevers svårigheter i matematisk problemlösning (Laurin 2015). Under 
litteraturstudiens gång skapades vidare intressen att undersöka hur lärare formar sin 
undervisning för att utveckla alla elevers matematiska kunskaper i problemlösning via 
kommunikation. Detta eftersom Läroplanens övergripande syfte i matematik 
beskriver att undervisningen ska ge elever möjligheten att utveckla förmågan att 
resonera, argumentera samt reflektera kring matematikens områden (Skolverket 2011a s. 
64). Dessa tre begrepp är något som kräver kommunikation av något slag och därför 
är frågan gällande på vilket sätt kommunikationen används i undervisningen en 
intressant undersökningsfråga jag ställer mig. Detta eftersom kommunikationen har 
en stor betydelse för att elever ska kunna utveckla sina matematiska förmågor och 
kunskaper inom problemlösning (Wyndhamn, Riesbeck & Schoults 2000 s. 42-43).   
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Bakgrund 
I denna del av studien kommer jag att beskriva vad styrdokument framställer om vad 
problemlösningsundervisningen ska ge elever möjligheten att utveckla och vad elever 
ska ha utvecklat i slutet av årskurs 3. Vidare kommer jag beskriva studiens centrala 
begrepp: problemlösning och kommunikation och förklara hur dessa begrepp fungerar 
tillsammans för att utveckla elevers förmågor i problemlösningsundervisningen med 
hjälp av forskning och teorier.  
 
Styrdokument och teori 
 
Undervisning 
I matematikundervisningen ska elever ges möjligheten att utveckla ett intresse för 
ämnet och att känna tillit till sina matematiska kunskaper samt hur dessa kan 
användas i olika sammanhang. Detta i sin tur ska även ge elever möjligheten att 
utveckla förståelse kring hur man formulerar och löser ett problem samt få förståelse 
för vilka strategier, metoder eller modeller man behöver använda för att få fram ett 
huvudsakligt resultat vid lösning av ett problem. Vidare ska även undervisningen 
bidra till att elever utvecklar sin förmåga att argumentera samt föra matematiska resonemang 
på ett förståeligt sätt (Skolverket 2011a s. 62).  
 
Elevers matematiska förmågor i problemlösning 
I det centrala innehållet för ämnet matematik finns det två punkter som specifikt 
berör delmomentet problemlösning, detta för årskurserna 1-3. Dessa punkter beskriver 
att eleverna ska utveckla förmågan att förstå strategier för matematisk problemlösning 
i enkla situationer och matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån enkla 
vardagliga situationer (Skolverket 2011a s.64). För godtagbara kunskaper vid slutet av 
årskurs 3 beskriver skolverket att eleven ska kunna lösa enkla problem i elevnära 
situationer genom att anpassa vald strategi till problemets karaktär. Vidare ska även 
eleven kunna beskriva tillvägagångssätt samt ge enkla omdömen till problemets resultat 
(Skolverket 2011a s.67).    
 
I matematikundervisningen ska eleverna ges möjligheten att utveckla förmågan att:  
 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda 
strategier och metoder 

 föra och följa matematiska resonemang  
 använda matematikens olika uttrycksformer för att samtala om, argumentera 

och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
(Skolverket 2011a s.46) 

 
Med de framskjutna aspekterna på vad eleverna ska uppnå och vad undervisningen 
ska bidra till elevers utveckling i problemlösning enligt Läroplanen kan man se en 
sammanfattning utifrån vad Skolinspektionen säger om hur undervisningen bridrar till 
elevers utveckling:  
 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs 
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en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om 
matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer (Skolinspektionen, 
2009 s. 16). 

 
Det sociokulturella perspektivet  
Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i arbetet kring utveckling, lärande 
och språk. Vygotskij intresserande sig för människors utveckling och forskade kring 
hur biologin och det sociokulturella perspektivet samverkar för människans 
handlingar och ageranden. Vilket även är den sociokulturella traditionens ursprung 
för dess tillhörande teorier (Säljö 2010 s. 183). Språket, med utgångspunkt i Vygotskij 
tankar och det sociokulturella perspektivet, är ett medierade verktyg. Ett verktyg som 
beskriver kommunikation där samverkan med andra har en betydande roll då det är 
kommunikationen som tillåter oss att uttrycka och organisera vår omvärld. Viktigt att 
notera är att kommunikation sker genom det talande och skrivande språket med hjälp 
av kompletterande verktyg för att utveckla människans förståelse för andra 
människor. Språk ska därför förstås som ett utvecklingsbart teckensystem som 
samspelar med andra uttrycksformer (Säljö 2010 s. 188). Kommutationen kan ske på 
två plan, mellan människor och inom människor, och att dessa plan står i relation till 
varandra eftersom det är samtalet mellan andra människor som formar det egna 
tänkandet (Säljö 2010 s.189).    
 
Vad problemlösning innebär 
I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket 2011b s. 25) beskrivs 
ett matematiskt problem likt situationer eller uppgifter där eleven, till en början, inte vet 
hur det ska lösas. Detta innebär att en undersökning av problemet bör göras och att 
olika strategier bör prövas för att komma fram till en korrekt lösning. Att lösa ett 
problem handlar främst om att skapa förståelse för det matematiska innehållet i olika 
situationer för att sedan kunna tolka och utforma frågeställningar av olika 
matematiska uttrycksformer (Skolverket 2011b s.26).  
 
För att utöva problemlösning behöver man ett fungerande problem att utgå ifrån. Det vill 
säga att problemet har en funktion som gör det möjligt att lösa. Taflin (2007 s.22) 
menar att problemlösning behöver innehålla som ett rikt problem, det vill säga ett 
problem som kräver en lösning. För att ett problem ska benämns som ett rikt 
problem behöver problemet uppfylla olika kriterier, dessa kriterier har Taflin tagit 
fram genom en studie där hon sammanställt hur olika forskare beskriver ett 
matematiskt problem. Sammanställningens resultat beskriver att problemet ska 
introducera till viktiga matematiska idéer, vara lätt att förstå för att alla elever ska få en 
möjlighet att arbeta med det. Avslutningsvis beskriver sammanställningen att 
problemet ska upplevas likt en utmaning vilket kräver ansträngning och god tid vid 
utförandet av problemet (Taflin 2007 s.22). Vidare beskriver Taflin (2007 s.22) även 
att problemet ska kunna lösas på olika sätt där olika matematiska idéer och representationer 
tillåts vilket även ska leda till matematiska resonemang.  
 
Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000 s. 42) menar att problemlösning är en text som 
innehåller en fråga som eleverna måste tolka samt besvara för att bestämma vilka 
strategier som kan användas för att förstå problemets fråga. Dock är 
problemlösningens fråga inte tillräcklig för att eleverna ska kunna besvara den. 
Författarna (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000 s.42-43) menar att problemet 
måste ha någon personlig relevans, det vill säga att problemet kan kopplas till elevers 
verklighet.  
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Sammanfattningvis handlar problemlösning om: 
 

Successful problem solving involves the process of coordinating previous 
experiences, knowledge and intuition in an effort to determine an 
outcome of situation for which a procedure for determining the outcome 
is known (Lester 1988 s.34).  

   
Kommunikation som stöd i undervisningen 
I Skolverkets bedömningsstöd för matematik (Skolverket 2014 s. 13) beskrivs det att 
kommunikation ingår i all matematisk aktivitet. Den matematiska kommunikationen sker 
genom en inre dialog med sig själv men även i samspel med andra, vilket är den 
vanligaste typen av kommunikation inom matematiken. För att eleverna ska visa sina 
matematiska kunskaper bör eleven kommunicera på något sätt. Genom 
kommunikationen ges lärarna möjlighet att förstå elevens förmåga att uttrycka sig för 
att matematikinnehållet blir begripligt. Elevers kunskaper för matematik kan visas 
med flera uttrycksformer: konkret material, i handling, med bilder, muntligt och skriftligt med 
stöd av matematikens uttrycksformer, det vill säga symboler, figurer, tabeller, diagram och grafer. 
 
Sfard (2008 s. 155) beskriver flera betydelsefulla faktorer i en matematisk diskurs, det 
vill säga föra ett matematiskt samtal. Faktorerna, som visas nedan, förklaras som olika 
sätt att kommunicera i en matematisk diskurs. Beteckningen realization är ett 
samlingsbegrepp som är svårtydligt. I vissa fall kan det betyda representationer eller 
uttrycksformer för förståelse. I denna studie kommer det sistnämnda att användas.    

 
   Figur 1: Realization (Sfard 2008 s.154) 
 
Sfard (2008 s.154-155) menar att en matematisk diskurs kan delas upp i två olika 
delar: visuell och muntlig. Den visuella delen har stor betydelse för det vi uppfattar i ett 
problem och att det är med hjälp av våra uppfattningar och olika uttrycksformer vi 
kan tydliggöra problemets innehåll. Dewey (Säljö 2010 s.179) menar att det är med 
hjälp av kommunikationen som erfarenheter kan utvecklas och bearbetas tillsammans 
med andra. Vidare beskriver han även att språket:  
 

 ”… måste få spela en viktig roll i jämförelse med andra 
undervisningsinstrument. Med dess hjälp kan vi på ett ställföreträdande 
sätt ta del av tidigare mänskliga erfarenheter och sålunda vidga och berika 
aktuella erfarenheter. Vi får möjlighet att föregripa symboliskt och i 
fantasin…” (Dewey 1997 s.74-75)    
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Matematiskt tänkande 
För att elever ska kunna använda olika strategier i undervisningen behöver de få 
kunskap kring vad en strategi är, hur man ska använda den samt när det är lämpligt att 
välja en strategi att arbeta med (Lester 1988 s.39). Det metakognitiva tänkandet har en 
betydande roll vid utförandet av problemlösning, det vill säga att elever har tillräckliga 
kunskaper om sitt eget lärande i matematik. Detta betyder att elever har tillräckliga 
kunskaper kring när man behöver använda vissa strategier, hur man ska använda dem 
samt hur man kontrollerar dessa strategier i problemlösning (Mayer 1998 s.53). 
Wyndham och Säljö (1997 s. 362) menar att elever oftast letar efter ledtrådar i texten 
snarare än att förstå meningen med vad problemet beskriver. Vid utförandet av 
problemlösning tenderar även elever att följa de regler som memorerats utan att 
reflektera och analysera över hur de samspelar med lösningen. Detta leder till att 
elever misslyckas att ta sig an nya typer av problem då det kräver ett annat tänk och 
val av strategi. Förmågan att tänka själv formar kommunikationen med andra då man 
använder tänkandet för att förstå sig på hur andra resonerar och fungerar i 
verkligheten. Vi kommunicerar med syfte att samla och förstå våra egna handlingar 
(Sfard 2008 s. 80-81). Sfard (2008 s.83) beskriver detta som commognition vilket menas 
att kommunikationen och tänkandet hör ihop för att skapa förståelse för 
matematikens olika fenomen. Förmågan att föra en matematisk idé till olika representationer 
är viktig för att utveckla förståelse för matematik men även för att visa sina faktiska 
kunskaper. Dock kan detta för visso vara en svårighet, vilket visar brist på förståelse 
inom området. Att använda en tanketavla är något som kan öka förståelsen för 
eleverna i matematik. I denna tavla, figur 2, kan man med ord, symboler, bilder och 
konkret material ge elever möjligheten att uttrycka sina matematiska idéer på olika sätt 
samt förklara sina valda strategier inom det matematiska området (McIntosh 2009 
s.144). På så sätt kan lärare och elever föra ett matematiskt samtal kring olika 
lösningsstrategier tillsammans.  
 

 
Figur 2: Tanketavla (McIntosh 2009 s. 144) 

 
Den främsta anledningen till att elever inte klarar av att lösa ett problem beror på att 
problemlösning kräver individualitet i sina lösningar. Det vill säga att eleven själv 
förstår att det krävs olika kognitiva handlingar för att lösa problemet vilka även kräver 
kunskap och förståelse. En annan anledning till att vissa elever har svårt att utvecklas 
till skickliga problemlösare beror på att de inte får tillräckliga möjligheter att engagera 
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sig i olika typer av problem, dessa problem ska vara utmanande vilket kräver 
ansträngning (Lester 1988 s. 34). 
Kommunikation tillsammans i undervisningen 
För att utveckla elevers matematiska kunskaper i problemlösning är det viktigt att öva 
det matematiska språket som används i undervisningen, att läraren skapar tillfällen för 
en matematisk diskurs tillsammans med eleverna. Det vill säga att skapa tillfällen för 
matematiska samtal i undervisningen (Taflin 2007 s.21). Riesbeck (2008 s.28) menar 
att elever måste veta vilken diskurs de förväntas att agera i för att kunna delta på ett 
förståeligt sätt. Det vill säga att elever måste utveckla förståelsen för vilka situationer 
som kräver vissa begrepp, ord och termer. Situationen man befinner sig i och hur man 
samtalar om matematik är beroende av elevers kunskaper och språk. Problemlösning 
ger elever möjlighet att föra ett matematiskt samtal tillsammans, att de ges tillfälle att 
argumentera, diskutera samt förstå olika lösningar som problemlösning ger. För att 
kunna ge eleverna denna möjlighet behöver läraren förstå vad eleven argumenterar 
för att tydliggöra samt fördjupa deras tankar för att utveckla deras förmåga att föra 
matematiska samtal i undervisningen (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000 s. 49). 
Riesbeck, Säljö och Wyndhamn (2008 s. 6) menar att både lärare och elever behöver 
utveckla ett matematiskt språk för att skapa en fungerande interaktion som leder till 
förståelse av matematiken. För att skapa en fungerande interaktion i klassrummet 
behöver lärare och elever skapa en gemensam diskurs, det vill säga ett samtal, där alla 
är medvetna om undervisningens mål och kan koppla det matematiska språket med 
det vardagliga. Denna diskurs uppkommer genom att läraren ställer utvecklande 
frågor till eleverna där de kritiskt får granska och argumentera kring undervisningens 
innehåll (Riesbeck, Säljö & Wyndhamn 2008 s. 24).  En diskurs har en språklig 
innebörd där olika termer, begrepp och ord används beroende på hur kontexten, det 
vill säga sammanhanget, är formad. En diskurs förklaras även som ett systematiskt 
sätt att tänka, tala och argumentera kring något, vilket betyder att en diskurs kan 
innehålla en mängd olika uttryck, bilder, metaforer, påståenden och så vidare för att 
skapa förståelse av något (Riesbeck 2000 s.27). När eleverna utför en matematisk 
problemlösning ställer det krav på att eleverna ska använda sig av olika språkliga och 
symboliska koder. Dessa koder är sammankopplade med det vardagliga språket samt 
matematikens innehåll, vilket innebär matematiska symboler, strategier och begrepp 
(Riesbeck 2000 s. 28-29).    
 
Wyndhamn (1993 s.42) menar även att en matematisk diskurs måste vara en del av 
undervisningen för att utveckla elevers matematiska förmågor. Riesbeck (2000 s.55) 
anser att det även är viktigt att ta del av elevers vardagliga språk och använda det i en 
kombination med det matematiska språket för att eleverna ska ges möjligheten att 
utveckla förståelse för problemlösning. Att uppmana elever att samtala i matematisk 
problemlösning är något utmanade för elevers utveckling i matematik som kräver 
ansträngning. Dock bör läraren ställa rätt frågor som stimulerar elevers tänkande. 
Schoenfeld (1992 s.63) menar att frågor som hjälper eleverna att utveckla sitt 
matematiska tänkande i ett matematiskt samtal är:  
 

 Vad gör du? 
 Varför gör du på ett visst sätt? 
 Hur hjälper det dig vidare? 
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Ovanstående frågor, menar Schoenfeld (1992), stärker inte enbart elevers tänkande i 
matematisk problemlösning utan ger dem även möjligheten att utveckla sin förståelse 
för hur man löser ett problem samt varför lösningen inte blir korrekt.  
 
Kommunikation med hjälp av abstrakta och konkreta material 
Människans agerande behöver ta sin hjälp av olika verktyg. Dessa verktyg kan vara 
abstrakta eller konkreta, det vill säga att de kan vara begreppsliga eller materiella 
verktyg vilka hjälper tänkandet (Riesbeck 2000 s.96). Det som utmärker dessa 
kognitiva verktyg är att de är externa till skillnad från egna tankar och föreställningar 
samt att de är beständiga till skillnad från det talade språk som används.  Vilket 
betyder att de abstrakta och konkreta verktygen fungerar som en hjälp samt är en 
brygga mellan idé och process (Riesbeck 2000 s.117). Likt Riesbecks (2000 s. 117) 
beskrivning av konkreta verktyg menar Rystedt och Trygg (2010 s. 5) att laborativa 
läromedel har en stor omfångsrik innebörd för elevers förståelse. Det kan vara fysiska 
läromedel, det vill säga material som kan hanteras genom att exempelvis plockas isär, 
vrida och omfördela. Laborativa material kan hjälpa elever att utveckla förmågan att 
förstå det abstrakta i undervisningen genom att koppla samman materialet med 
begrepp och skrivna symboler för att tydliggöra vad de representerar (Rystedt & 
Trygg2010 s.11). Laborativa material ger elever möjligheten att förstå det abstrakta 
med matematikens innehåll och att kunna göra eleverna till mer effektiva 
problemlösare (Rystedt & Trygg 2010 s.23). Att använda laborativa material innebär 
inte att elevers lösningar skyndas på och förbättrar elevers lärande i matematik men 
det kan ha en avgörande roll för elever som är i behov av det (Rystedt & Trygg 2010 
s.24). 

 
Sammanfattning 
Problemlösning är något som forskare förklarar på olika sätt. Främst handlar 
problemlösning om att förstå hur man kan tolka problemet samt hur man går tillväga 
vid lösningen av problemet (Taflin 2007, Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000, 
Skolverket 2011b). För att kunna lösa ett matematiskt problem behöver både lärare 
och elever ha goda kunskaper till olika tillvägagångssätt samt veta när de är som mest 
användbara. Att man kan lösa problem på olika sätt beroende på vilken 
matematisknivå man ligger på är något som är nyttigt för eleverna. Detta eftersom 
eleverna får tillgång till flera olika lösningsstrategier vilket ökar deras förståelse till 
varandras tolkningar (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000). Problemlösning skapar 
även en möjlighet att föra ett matematiskt samtal tillsammans, där man ges tillfälle att 
argumentera, diskutera samt förstå olika lösningar och strategier (Riesbeck 2000). 
Detta i sin tur kräver olika typer av kommunikation, vilket även kan ske på olika sätt 
med hjälp av abstrakta och konkreta verktyg (Riesbeck 2000, Rystedt & Trygg 2010). 
Kommunikation i en problemlösningsdiskurs kan ske genom olika tillvägagångssätt, 
främst genom visuella tillvägagångssätt men även muntligt genom tal. Den visuella 
kommunikationen sker genom skrivna ord, matematikspråk (symboler), användning 
av bilder, konkreta material och gester, vilket hjälper elever att utveckla sina 
matematiska förmågor i problemlösning (Sfard 2008 & McIntosh 2009). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att skapa kunskap kring hur lärare utformar sin undervisning 
genom problemlösning för att utveckla elevers matematiska förmågor genom 
kommunikation. Syftet är även att skapa kunskap kring lärares uppfattningar om 
sambandet mellan problemlösning och kommunikation och vad det har för betydelse 
för elevers utveckling i problemlösning.  
 
För att precisera studiens syfte ställs följande frågeställningar:  
 

 Hur använder lärare problemlösning för att utveckla elevers matematiska 
förmågor via kommunikation? 

 På vilket sätt kommunicerar lärare med elever i problemlösningsundervisning? 

 
Metod 
I denna del av studien kommer valet av undersökningsmetod presenteras. För att 
kunna besvara studiens syfte har observationer och intervjuer gjorts med verksamma 
grundskollärare, vilka presenteras i denna del av studien. Avslutningsvis kommer 
etiska hänsynstaganden förklaras.  
 
Val av metod 
Valet av metod i denna undersökande studie är en kvalitativ metod. I en kvalitativ 
metod är det vanligt att intervjuer och observationer genomförs, oftast i kombination 
av varandra. Detta gör att följdfrågor utifrån observationen kan ställas i intervjun för 
att få kompletterande svar utifrån de upptäcker som uppstått under observationen. 
Kort sagt tränger en kvalitativ metod ner på djupet med anpassning till en viss grupp, 
miljö eller annat sammanhang (Eliasson 2002 s. 21-22). Kvalitativa metoder är 
flexibla, vilket gör att de kan anpassas efter hur undersökningen förändras över tid 
samt att det går att samla in material så länge som det behövs. (Eliasson 2002 s. 27-
28). I denna studie har observationer gjorts med efterföljande intervjuer med verksamma 
grundskollärare. Observationen används för att skapa förståelse för hur läraren 
utvecklar elevers matematiska förmågor i problemlösning genom kommunikation och 
för att tydliggöra vilken sorts kommunikation som används i undervisningen. 
Intervjuerna används för att skapa djupare förståelse för hur lärarna resonerar kring 
betydelsen av kommunikation i utförandet av problemlösning. På så sätt kompletterar 
observationen och intervjuerna varandra för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar.  
 
Observation 
När en observation utförs ska observatören göra iakttagelser av en miljö och på något 
sätt notera dessa. Viktigt är att dokumentera observationerna för att kunna gå tillbaka 
till dem när det skulle behövas. Vidare ska observatören förhålla sig till det antal 
deltagande i förhållande till den miljö som studeras (Eliasson 2002 s. 22-23). I en 
observation finns det fyra olika sätt att förhålla sig i rollen som observatör: Den 
renodlade deltagaren, den observerande deltagaren, den deltagande observatören samt den renodlade 
observatören. I denna studie har valet varit att förhålla sig till den deltagande och 
renodlade observatören. Den deltagande observatörer förhåller sig passivt till omgivningen 
och är närvarande i miljön där koncentrationen ligger i uppmärksamheten att 
dokumentera och observera. Den deltagande observatörer har inte heller någon 
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funktion i den miljö som observeras men kan välja att agera i den för att få fram det 
material som behövs. Den renodlande observatören förhåller sig, likt den deltagande 
observatören, passivt till den miljö eller sammanhang som man observerar utan att 
påverka den (Eliasson 2002 s. 23-24). I denna undersökande studie har valet varit att 
observera utan att påverka miljön och undervisningssituationen på något sätt. Detta 
för att inte påverka hur lärare väljer att agera och genomföra sin undervisning i 
problemlösning. Med hjälp av observationsunderlaget och observationsmatrisen 
(Bilaga 2) har jag kunnat förhålla mig passiv till omgivningen och lagt 
uppmärksamheten på lärarens ageranden i undervisningen utan att påverka den.   
 
Intervju 
När man intervjuar samtalar man med den intervjuade utifrån förutbestämda frågor. 
Intervjuer kan bestå av enskilda samtal eller gruppintervjuer och bör dokumenteras på 
något sätt, oftast genom inspelning eller genom anteckningar. Dock kan enbart 
anteckningar vara problematiskt eftersom man inte hinner med att citera personen, 
vilket man kan komplettera med en inspelning samt att man kan gå tillbaka till 
intervjun om något kändes oklart under tiden det skrevs ner. Om en inspelning är 
aktuell bör den intervjuade lämnat sitt samtycke till det innan intervjun är aktuell 
(Eliasson 2002 s. 25). Intervjuer brukar delas in i tre olika grupper beroende på 
intervjuns struktur. Eliasson (2002 s. 26) menar att dessa grupper beskrivs som: 
ostrukturerade intervjuer, semi- eller halvstrukturerade intervjuer samt strukturerade intervjuer. I 
denna studie har en semi- eller halvstrukturerad intervju används, detta med tanke på att 
studiens syfte behandlar begreppen problemlösning och kommunikation. Vilket 
betyder att intervjufrågorna (Bilaga 3) bör hålla en viss struktur för att besvara 
studiens frågeställningar. Eliasson (2002 s.26) beskriver att den semi- eller 
halvstrukturerade intervjun innehåller mer struktur men fler frågor som täcker fler 
områden. I en sådan intervju kan även intervjuaren gå in på djupet av den 
intervjuades egna uppfattningar i den mån den intervjuade medger. I denna studie har 
valet att intervjua lärare varit ett komplement till observationen, dels för att få svar på 
frågor som kom efter observationen men även för att få lärares egen syn på hur 
problemlösning och kommunikation utvecklar elevers matematiska förmågor i 
problemlösningsundervisningen. Att använda intervju som metod ger mig ett 
personligt möte tillsammans med verksamma lärare för att lättare förstå hur lärare 
använder problemlösning. Intervjun skapar även förståelse för lärares argument kring 
hur och om kommunikationen har en betydande roll för deras undervisning i 
problemlösning.  
 
Urval 
Urvalet av informanter gjordes genom att skicka ut mail till rektorer i en relativt stor 
kommun belägen i Mellan-Sverige. I detta mail förklarades studiens syfte samt hur jag 
kommer att gå tillväga i form av ett informantbrev (Bilaga 1). När godkännandet gavs 
fick jag även förslag på vilka lärare som eventuellt kunde delta. Kontakt med de 
förslagna lärarna gjordes via mail där studiens syfte och tillvägagångssätt ännu en gång 
förklarades och att jag fått deras kontaktuppgifter från rektorn på skolan. I några fall 
gav lärare förslag till fler lärare som kunde kontaktas. Tre rektorer kontaktades men 
det var enbart lärare på två skolor som besvarade mailen genom att bekräfta intresse 
för att delta i studien. Antalet lärare som deltar i denna undersökande studie är fem 
vilka beskrivs nedan i tabell 1: övergriplig information om deltagare i studien. Dessa lärare är 
verksamma inom årskurserna 1-4.  
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Tabell 1: övergriplig information om deltagare i studien 
  
Genomförande av observation och intervju 
Innan genomförandet av intervjuerna gjordes observationer där lärare ledde 
undervisningen. Inför observationen gjordes ett observationsprotokoll, detta för att 
lättare komma hålla sig till de kategorier som studiens syfte behandlar. En 
observationsmatris (Bilaga 2) användes för att se hur och vad lärare väljer att 
undervisningen ska innehåll i relation till undervisningens tidsspann. Detta för att 
konkretisera vad som dominerar undervisningen i problemlösning för att utveckla 
elevers matematiska problemlösningsförmågor. Observationerna skedde under fem 
matematiklektioner som var olika långa, med tanke på schemans upplägg hos de olika 
lärarna. Observationstillfällena var mellan 30-50 minuter långa. Under dessa lektioner 
var det vanligt att läraren hade en introduktion till det matematiska problem eleverna 
skulle få lösa, det vill säga att läraren förklarade problemets eventuella begrepp och 
termer för att göra problemet tydligt för eleverna. Läraren lät sedan eleverna arbeta 
med problemet, både enskilt och i grupp, för att sedan redovisas och diskuteras 
tillsammans i helklass. Under matematiklektionens gång observerades det hur och på 
vilket eller vilka sätt lärare och elever använder kommunikation för att lösa ett 
matematiskt problem.  
 
Inför intervjun färdigställdes intervjufrågor (Bilaga 3) som skickades ut till lärarna 
någon dag innan intervjun. Detta för att ge lärarna tid att gå igenom frågorna för sig 
själva samt för att reflektera över svar till intervjufrågorna. Intervjuernas längd var 
max 1 timme, detta beroende på hur mycket lärarna hade att säga kring ämnet, 
problemlösning och kommunikation. Intervjuerna varierades mellan 15-45 minuter. 
Öppna frågor ställdes för att lättare komma lärarna närmare i deras tänk kring 
problemlösning och kommunikation (Bilaga 3). Till en början ställdes frågan: vad 
betyder problemlösning för dig i din undervisning? Beroende på svar tillkom det flera frågor 
om specifikt problemlösning, vidare ställdes frågor kring problemlösning och 
kommunikation där lärarna även fick börja att svara på en öppen fråga: Vad har 
kommunikation och problemlösning gemensamt? Detta för att fördjupa deras svar om 
problemlösning samt för att specifikt samtala kring kommunikation och 
problemlösning samt för att komplettera observationernas data. Intervjuerna skedde i 
lärarnas klassrum samt skolans personalrum, detta för att ge lärarna möjlighet att visa 
något som de eventuellt kunde känna var relevant till de frågor som besvarades.  
 

Täcknamn Hur många år 
har du arbetat 
som lärare? 

Utbildning? Fortbildning? 

Lärare A 15 år Fritidspedagogutbildning 
Lärarutbildning 
Matematiklyftet 

Lärare B 2 år Lärarprogrammet inriktning 1-7 
Matematiklyftet 

Lärare C 3 år Grundlärarprogrammet F-6 
Matematiklyftet 

Lärare D 4 år Språk-lek-lärande för grundskolans tidigare år samt fritids 
Matematiklyftet 

Lärare E 13 år Lärarutbildning 1-7 
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Intervjuerna skedde enskilt tillsammans med verksamma lärare efter ett 
observationstillfälle, detta för att lättare förstå lärarnas val av undervisningsmetoder 
genom att ställa frågor som kommer utifrån observationen. Viktigt att notera är även 
att frågorna som uppkom under observationstillfälle skulle vara relevanta för 
undersökningens syfte och frågeställningar.  
 
Genomförande av analys 
Analys av kvalitativ data innebär att man arbetar med en större mängd text. Det 
handlar om att reducera det insamlade materialet, att ta bort den information som inte 
är relevant till studiens syfte. Det viktigaste i denna fas är att komprimera, 
systematisera och ordna datamaterialet på ett sätt som gör det analyserbart. 
Genomförandet av analysen av kvalitativ data kan genomföras på fyra olika sätt: 
innehållsanalys, berättelseanalys, diskursanalys samt konversationsanalys. Innehållsanalys är det 
mest vanligaste sättet att analysera kvalitativ data, vilket även var den analys som 
användes för att nå fram till relevanta data som besvarade studiens syfte och 
frågeställningar. Här handlar det om att identifiera mönster, samband och 
gemensamma drag eller skillnader (Larsen 2009 s. 101).  
 
För att finna samband och gemensamma drag eller skillnader har ord och termer 
tagits vid för att kategorisera lärarnas svar utifrån observation samt intervjuer. För att 
kategorisera samt analysera lärarnas svar har olika typer av kommunikation varit i 
fokus. Det vill säga att muntlig kommunikation, enskild kommunikation, kommunikation 
tillsammans i grupp samt kommunikation med hjälp av verktyg har varit de kategoriseringar 
som används. Detta för att skilja mellan olika typer av kommunikation samt för att 
finna samband mellan lärarnas resonemang kring ämnet kommunikation och 
problemlösning. Efter intervjun transkriberades intervjusvaren så fort som möjligt för 
att redogöra eventuella oklarheter. Ljudinspelningarna lyssnades i två omgångar för 
att inte missa relevanta svar till de kategorier som användes vid innehållsanalysen. Vid 
bearbetning av ljudinspelningarna var kategoriseringarna utskrivna vilket gjorde det 
enklare att sammanfläta intervjusvaren med kategorierna. Detta gjorde det även 
enklare att se eventuella mönster, likheter och skillnader då dessa även markerades i 
olika färger. 
 
Vid analysering av observationen användes observationsmatrisen (Bilaga 2). I den 
användes kategorierna: lärarens kommunikation, elevers kommunikation, uttrycksformer och 
övrigt. Dessa matriser jämfördes sedan med hjälp av anteckningar och kommentarer 
inom de olika kategorierna. Detta för att se eventuella mönster, likheter och skillnader 
vid de olika observationstillfällena. Resultatet visar diagram över hur 
observationsmatrisen är kom till användning, detta för att skapa ett ungefärligt 
tidsspann över hur mycket kommunikationen används i 
problemlösningsundervisningen.  
 
Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar om hur relevant datainsamlingen är för en studies frågeställningar. 
Metoder som bidrar till hög validitet är bland annat intervjuer, detta eftersom man 
kan göra ändringar som är betydande för frågeställningarnas detaljer (Larsen 2009 
s.80-81). 
 Reliabilitet visar istället på precision, det vill säga om undersökningen är tillförlitlig 
och att noggrannhet har format skrivprocessen. Om flera undersökningar får samma 
resultat trots att de utförs vid olika tidpunkter har de hög reliabilitet. Vilket gör att 
observationer och intervjuer är metoder med låg reliabilitet eftersom de skapar olika 
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uppfattningar och formar olika resultat (Larsen 2009 s.81). I studien har fem lärare 
intervjuats av en och samma intervjuare. Detta gör att alla svar har tolkats ungefärligt 
lika beroende på vad lärarna berättade, om lärarna hade intervjuats av olika intervjuare 
hade tolkningen sett annorlunda ut. Detta eftersom vi bär på olika erfarenheter, 
kunskaper och intressen vilket gör att vi tolkar information på olika sätt. Med hänsyn 
till att minimera eventuella tolkningsmöjligheter i intervjun har intervjufrågorna läst 
igenom och besvarats på olika sätt som de skulle kunna tolkas.  
 
Etiska överväganden 
I denna del kommer etiska överväganden förklaras och hur övervägandena tagits med 
hänsyn vid utformning av denna studie.  
 
Forskningskravet innebär att kunskaper utvecklas och fördjupas för att utveckla 
metoder och samhällets deltagare, även kallat individskyddskravet. 
Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav på hur tillämpad forskning 
ska tas hand om: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s.5-6). 
 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om 
forskningsuppgiftens syfte och deras uppgift i undersökningen samt vad det 
är som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet 2002 s.7-8). Genom 
informationsbrevet (Bilaga 1) fick deltagarna ta del av information kring 
studiens syfte och upplägg. Där det tydligt visas att deltagandet är valfritt och 
inte på något sätt bindande.  

 

 Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagares samtycke att delta 
i undersökningen. Deltagarna får själva bestämma över sin medverkan i 
forskningen. Deltagarna ska kunna avbryta sitt deltagande utan att det medför 
negativa följder och på så sätt inte utsättas för otillbörlig påverkan 
(Vetenskapsrådet 2002 s.9-11). Efter att deltagarna läst informationsbrevet 
(Bilaga 1) gavs de möjlighet att höra av sig till mig via mail med eventuella 
frågor och samtycke till deltagande.  

 
 Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de medverkande ska förvaras 

på ett sätt där obehöriga inte kan ta del av dem. Detta gäller uppgifter som 
kan uppfattas vara etiskt känsliga vilket betyder att det ska vara omöjligt för 
utomstående att komma åt dessa uppgifter (Vetenskapsrådet 2002 s.12-13). I 
informationsbrevet (Bilaga 1) beskrevs det tydligt att all insamlat material 
kommer förstöras när studien har fått sitt godkännande.  

 
 Nyttjandekravet innebär att all insamlad data endast får användas för 

forskningsändamål. Det vill säga att insamlad data inte får användas eller 
utlånas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 
2002 s.14). Inga personuppgifter togs vid i denna studie förutom 
övergripande information kring hur länge de deltagande varit verksamma och 
vilken slags utbildning de har, vilket inte avslöjar deras identitet. 
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Resultat 
I denna del av studien besvaras undersökningens syftesformulering genom de 
observationer och intervjuer som har gjorts. Hur lärare utformar sin undervisning 
genom problemlösning för att utveckla elevers matematiska förmågor genom 
kommunikation och vilken roll kommunikationen har i elevers utveckling i 
problemlösning besvaras i textform med utvalda citat från intervjuerna.  
 
Lärares uppfattningar om problemlösning och elevers utveckling 
Under samtliga intervjuer var alla fem lärare eniga om att problemlösning har en 
betydande roll för elevers verklighetsuppfattning. Att problemlösning hjälper eleverna 
att verklighets anknyta det de lär sig i matematiken, att de lär sig att skapa en 
förståelse för vad och på vilket sätt matematiken har för verkan på deras verklighet 
och förväntningar utanför skolan. Vidare var lärarna även eniga om att 
problemlösning ger eleverna möjligheten att utveckla sin förmåga att diskutera, resonera 
och argumentera. Genom matematiska samtal menar lärarna att elevers förståelse 
utvecklas för hur man löser ett problem, att alla elever inte tänker på samma sätt och 
att elever utvecklar förståelse samt lyssnar in vad och hur andra elever resonerar.  
 
”… Problemlösning utvecklar eleverna att tänka själv…”  
 
”… Ger tillfällen till matematiska samtal och argumentera om olika lösningar… Vilket är viktigt 
för elevernas verklighetsanknytning till matematik…”  
 
”… Problemlösning för mig handlar om att eleverna får problem, bokstavligen… Där de lär sig att 
omvärdera, förklara, formulera, diskutera och resonera kring olika lösningar…” 
 
Lärares uppfattningar kring kommunikation och problemlösning 
I detta avsnitt sammanfattas lärarnas olika uppfattningar kring kommunikation och 
dess betydelse för elever utveckling i problemlösning i form text och citat. 
Avslutningsvis visas diagram som visar ett tidsperspektiv när lärare och elever 
kommunicerar i problemlösning, detta genom att kommunicera enskilt, i grupp eller 
med hjälp av andra uttrycksformer och verktyg.  
 
Kommunikativa arbetsformer och organisation  
Att ha en struktur i undervisningen är något som alla lärare beskriver i intervjuerna 
men framhäver på olika sätt. Struktur för vissa kan vara att undervisningen ska 
behandla olika strategier och metoder som passar olika elever medan andra betonar 
struktur genom att visa vad som ska hinnas med under lektionens gång. Exempel på 
detta visas nedan: 
 

 10 minuter själv 
 10 minuter tillsammans i grupp 
 Redovisning 
 Formulera egna problem 

 
Ovanstående är exempel som alla lärare använde sig av vid arbetet med 
problemlösning, vilket de flesta lärare menar är en trygghet för de elever som arbetar 
effektivt i undervisningen. Struktur kan även, som beskrevs ovan, handla om olika 
strategier och metoder i undervisningen. En av lärarna använder sig av något kallas 
för fingerfemman vilket betyder att eleverna, enskilt, ska läsa uppgiften noga fyra gånger, 
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förstå frågan, rita sin lösning, använda matematikspråk och stämma av om svaret är 
rimligt.  Att eleverna ska läsa uppgifter flera gånger beror på att läraren vill att 
eleverna ska försöka förstå informationen på egen hand innan de ber om hjälp. När 
de läst uppgiften och om de inte förstått hjälper läraren dem som behöver stöd. Att 
de ska rita sin lösning har sin utgångspunkt i att eleverna ska visa att man kan använda 
sig av olika metoder för att lösa ett problem för att sedan kombinera detta med att 
skriva på matematikspråk. Oavsett om svaret är rimligt eller inte ger det eleverna 
möjligheten att utveckla sin förmåga att resonera kring sin valda strategi samt att visa 
att de har förstått uppgiftens information. Detta är något läraren använder vid varje 
problemlösningstillfälle vilket även märktes under observationen då eleverna kunde 
fingerfemman utantill. Detta är ett tydligt exempel på hur struktur fungerar i 
problemlösningsundervisningen, eleverna vet hur man ska handskas med ett problem 
samt förstår varför det är viktigt att lösa ett problem i en viss ordning. Svårigheter alla 
lärare anser är viktigt att tänka på är hur mycket de ska stötta eleverna i sina lösningar 
av problem. Lärarna menar att man måste tänka på hur man ställer frågor till de elever 
som behöver hjälp. Att man på ett konstruktivt sätt ställer frågor som inte avslöjar, 
stoppar elevers tänk eller leder dem för mycket. Eftersom alla elever är olika behöver 
de olika typer av stöttning i undervisningen. Samtidigt som detta är en utmaning för 
lärarna menar de även att de problem som undervisningen ska behandla också är 
utmanande. Lärarna menar att det är viktigt att inte göra det för lätt men samtidigt 
inte för svårt. Att hitta balansen som passar alla elever är utmanande eftersom de 
flesta elever ligger på olika kunskapsnivåer i matematiken. För att hitta denna balans 
behöver man visa och uppmana olika lösningsstrategier och metoder menar lärarna.  
 
Kommunikationens betydelse för elevers utveckling i problemlösning 
Nedanstående citat har tagits fram genom innehållsanalysen av intervjuer med lärarna. 
De fick frågan: vad tycker du kommunikation och problemlösning har gemensamt? Intressant i 
detta fall är att alla lärare gav olika typer av svar vilka även kompletterar varandra. 
Dock menade en lärare att kommunikation och problemlösning egentligen inte har 
något gemensamt. Intressant att notera är att denna lärare sedan berättar att man bör 
kommunicera med varandra för att skapa en djupare förståelse för sina egna och 
andras tankar. Detta visar att kommunikationen har en stor betydelse för arbetet med 
problemlösning genom att kommunikation ger elever möjligheten att lära sig hur man 
kan kommunicera. Detta genom föra diskussioner och matematiska resonemang 
tillsammans med en, flera eller i helklass.  
 
”… Att lösa problem kräver kommunikation tycker jag även om jag ibland kommunicerar med mig 
själv…” 
 
”… Kommunikation och problemlösning har egentligen inte något gemensamt. Det är inte ett krav 
att kommunicera för att det man gör ska vara problemlösning. Men för att få en djupare förståelse 
för sina egna tankar och andras tankar om problemlösning så bör man kommunicera med varandra. 
Det vill säga sätta ord på sina tankar och idéer…”  
 
”… Det krävs att man kan kommunicera hur man har tänkt i problemlösning och på något sätt 
visa det…” 
 
Det matematiska tänket 
Alla lärare använde metoden ”läs igenom problemet själv och fundera på hur du kan 
lösa det” innan de fick arbeta vidare tillsammans med övriga i gruppen. Anledningen 
till att lärarna använder sig av den metoden beror på att de anser att det är en viktig 
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process i elevernas utveckling i problemlösning. De menar att det är viktigt att förstå 
ett problems innebörd samt hur man kan lösa det innan man kan föra ett 
matematematiskt samtal tillsammans med andra där man argumenterar kring sina 
egna idéer. Att arbeta med ett problem på egen hand ger eleverna möjligheten att 
resonera kring problemets innehåll, hur man kan lösa det samt om eleven förstår vad 
som behöver göras. Utgångspunkten för ett fungerande matematiskt samtal är, vilket 
alla lärare är överens om, när eleverna själva får fundera och analysera det tillgivna 
problemet innan de diskuterar och argumenterar kring problemet tillsammans i grupp.  
 
”… Det är viktigt att ha en stund för dig själv att tänka…” 
 
En lärare menar att det är viktigt att förstå hur eleven tänker genom att ställa frågor 
som ger eleven möjlighet att föra ett matematiskt resonemang tillsammans med 
läraren. Frågor som läraren ofta använder är: vad har du fastnat för? och hur tänker du nu? 
Dessa frågor använder läraren för att utveckla det matematiska resonemanget hos 
eleven men även för att låta eleven argumentera kring sin egen lösning och göra den 
förståelig för en utomstående part.  
 
 ”… Jätteviktigt att låta eleverna ha en stund för sig själv och tänka själv… När man tänkt först 
och har en idé kan man argumentera lättare…” 
 
Kommunikationens betydelse tillsammans i undervisningen 
Något som alla lärare ansåg är viktigt i arbetet med problemlösning i grupp är att ge 
elever möjlighet att ta sig an varandras tankesätt och på så sätt förstå att alla tänker 
olika kring samma typ av problem. Att lösa ett problem i grupp handlar om att alla 
ska förstå hur man gått tillväga vilket betyder att alla i gruppen måste kommunicera 
för att skapa ett fungerande matematiskt samtal tillsammans. I gruppdiskussionen får 
eleverna chansen att resonera och diskutera men även argumentera kring eventuella 
lösningsstrategier, detta om eleverna har tillämpat olika strategier för att lösa 
problemet.  
 
”… Att lösa ett problem handlar inte om att en part ska lösa problemet och den andra ska titta 
på… Det är viktigt att få med alla i samtalen och de lösningar som man kommer fram till…” 
 
”… Utan kommunikation får eleverna ingen möjlighet att argumentera och föra matematiska 
resonemang i undervisningen. Utan diskussion skapas ingen förståelse för elevers olika sätt att 
tänka…” 
 
Ett exempel på en undervisningssituation som visar detta handlar om att eleverna, i 
grupper, får olika kort med tillhörande ledtrådar. Varje kort leder till en ny ledtråd 
som hjälper eleverna att lösa problemet. Läraren uppmanade att alla i gruppen ska 
förstå hur ni tänker samt hur ni kommer fram till viss lösning. Under lektionens gång 
går läraren runt och samtalar med eleverna men även lyssnar på gruppens olika 
resonemang. Vad vet ni nu? Vad behöver ni ta reda på sen? Är två frågor som 
kontinuerligt ställs till varje grupp, detta för att få igång den matematiska diskussion 
som krävs för att lösa problemet. 
 
Betydelsen av kommunikation med hjälp av abstrakta och konkreta verktyg   
Vid samtliga observationstillfällen fick alla elever möjlighet att beskriva sina lösningar 
på olika sätt med hjälp av abstrakta och konkreta verktyg. Vid ett tillfälle fick eleverna 
exempelvis använda sig av en beskrivande text, matematikspråk i form av bråk samt 
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rita lösningarna i form av cirklar för att tydligt visa hur lösningarna stämmer överens. 
Dessa lösningsstrategier fick eleverna sedan förklara för varandra och läraren. 
Liknande situationer skedde vid alla observationstillfällen. Det mest utmärkande var 
att lösningarna diskuterades, analyserades, argumenterades och resonerades tillsammans i 
grupperna under redovisningen av problemen. Till sitt förfogande fick eleverna 
möjlighet att själva rita samt skriva sina lösningar på tavlan för att göra det begripligt 
för resten av gruppen. På så sätt fick eleverna möjligheten att ställa frågor kring olika 
lösningar för att skapa djupare förståelse för olika tillvägagångsätt.  
 
”… Att använda bilder som stöd i språket ger bättre förståelse speciellt för de yngsta eleverna…” 
 
”… Olika typer av problem behövs visas att de kan lösas på olika sätt med olika metoder… 
Viktigt att ha med praktiska material för att ge eleverna möjligheten att förklara hur man 
tänkt…” 
 
Samtliga lärare uppmanar sina elever till att använda flera strategier när de ska lösa ett 
matematiskt problem. Likt det beskrivande tillfället ovan använde samtliga elever 
olika lösningsstrategier i undervisningen. Större delen av eleverna använde sig av 
ritning som ett komplement till skriftens lösning. Vid ett observationstillfälle 
uppmanade en lärare sina elever att använda två strategier vid lösning av ett problem. 
Läraren hade då förutbestämt en strategi medan den andra var valbar, detta för att 
utöka användandet av olika strategier i arbetet med problemlösning men även för att 
öka elevers förståelse för sin egen kunskap. Det vill säga att eleverna förstår vad som 
fungerar bäst för sin lösning eventuellt inte fungerar på en annan. Att man på så sätt 
ökar flexibiliteten för användning av olika strategier.  
 
”… Jag tycker att det är viktigt att elever lär sig att kommunicera på flera olika sätt. Därför bör de 
lära sig att kunna kommunicera en lösning på ett papper…” 
 
” … Olika sätt att kommunicera. En del gillar mer visuellt, andra mer abstrakt. Inget är fel. Men 
alla behöver träna och utveckla olika förmågor…” 
 
Kommunikationens användning i problemlösningsundervisning 
Nedan visas varje observationstillfälle i form av diagram för att tydligt visa hur 
mycket kommunikationen används i arbetet med problemlösning i relation till 
undervisningens tidsspann. Detta med hjälp av observationsmatrisen (Bilaga 2) som 
beskrevs i metodavsnittet.  
 
Diagrammen visar två olika kategorier: elevers och lärarens kommunikation. Dessa 
kategorier har sedan delats upp i tre olika områden inom kommunikationen: 
kommunikation i grupp, enskilt eller med hjälp av uttrycksformer. Att kommunicera enskilt 
handlar om att man för en egen tankeverksamhet kring problemets innehåll, det vill 
säga att elever resonerar kring eventuella strategier som kan vara till hjälp för att lösa 
ett problem. Det sistnämnda området handlar om elevers och/eller lärarens 
användning av konkreta och abstrakta verktyg vilka kan vara bilder, skrift, konkreta 
material osv. Kombinationen av olika sätt att kommunicera syns även tydligt i 
diagrammen. Det vill säga att elever exempelvis kommunicerar genom eget tänkande 
och förstärker tänkandet med hjälp av abstrakta och konkreta verktyg.  
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Figur 3: Lärare A 

 
Vid detta observationstillfälle tenderade läraren att kommunicera kontinuerligt 
tillsammans med eleverna, detta genom att ställa frågor för att utveckla elevers eget 
tänkande men också för att leda eleverna till en matematisk diskurs. Lärare A 
betonade vikten med att alla i grupperna skulle förstå genom att man tillsammans 
skulle komma fram till en lösning. Vilket tydligt framgår i diagrammet.  
 

 
  Figur 4: Lärare B 

 
När man jämför diagrammen av lärare A och B ser man en tydlig skillnad på den 
enskilda kommunikationen i undervisningen. I lärare Bs fall var det stort fokus på att 
eleverna tillsammans skulle kommunicera för att finna en lösning, dock fick eleverna 
lite tid att gå igenom och förstå problemet själv. Elevers kommunikation under detta 
observationstillfälle skedde även kontinuerligt genom hela undervisningen.  
 

 
  Figur 5: Lärare C 

 
Till skillnad från övriga observationstillfällen fick inte eleverna möjligheten att gå 
igenom problemet på egen hand innan ett matematiskt samtal i grupp skedde. Dock 
kommunicerade både elever och lärare kontinuerligt tillsammans under lektionens 
gång. Till sitt förfogande använde eleverna konkret material, bilder samt symboler för 
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att tillsammans komma fram till en fungerande lösning. Läraren kommunicerade med 
varje grupp för att ge eleverna möjlighet att förklara hur de tänkt samt för att hjälpa 
elever vidare i deras lösningar. Till skillnad från övriga observationstillfällen använde 
lärare C olika uttrycksformer under hela undervisningen, detta eftersom eleverna 
använde konkret material för att lösa problemet.  
 

 
  Figur 6: Lärare D 

 
Vid detta observationstillfälle var kommunikation tillsammans undervisningens 
främsta syfte. Eleverna skulle resonera kring problemet på egen hand innan större 
diskussioner i grupp skedde. Detta för att ge eleverna möjligheten att själva skapa 
förståelse för problemets innehåll och resonera kring valda strategier som är möjliga 
att använda. Vid lösningen av problemet behövde eleverna använda sig av två 
strategier, att rita var den strategin som läraren hade förutbestämt att eleverna skulle 
använda medan den andra strategin är valbar. Detta för att ge eleverna möjlighet att 
resonera kring vilken strategi som är mest rimlig för att lösa problemet.   

 
 

 
  Figur 7: Lärare E 

 
Likt de övriga observationstillfällena fick eleverna resonera och förstå problemet på 
egen hand innan de fick diskutera tillsammans i grupp. Under hela undervisningen 
användes olika uttrycksformer för att lösa problemet. Lärarens kommunikation i 
grupp var även kontinuerlig då lärare E gick runt och samtalade med samtliga grupper 
och ställde frågor för att utveckla elevernas resonemang. Samtliga elever använde bild, 
skrift och matematiska begrepp och termer för att lösa problemet.  
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer genomförandet av valda metoder diskuteras för att sedan 
diskutera resultatet med studiens bakgrund. Detta för att finna samband mellan 
insamlad data och vad forskningslitteratur beskriver samt hur dessa besvarar studiens 
frågeställningar: Hur använder lärare problemlösning för att utveckla elevers matematiska 
kunskaper via kommunikation? Och på vilket sätt använder lärare kommunikation i 
problemlösningsundervisning? Avslutningsvis kommer en sammanfattning av resultatens 
slutsatser samt förslag för vidare forskning inom ämnet.  
 
Metoddiskussion 
Studiens syfte var att skapa kunskap kring hur lärare formar sin undervisning genom 
problemlösning via kommunikation för att utveckla elevers matematiska förmågor 
och skapa kunskap om lärares uppfattningar kring sambandet mellan problemlösning 
och kommunikation och vad det har för betydelse för elevers utveckling i 
problemlösning. När observationer bearbetades och analyserades visa det sig att fokus 
landade på hur kommunikationen användes. Jag kommer nu att diskutera metoden 
utifrån urval och analys, intervju som metod samt observation som metod.  
 
Inför undersökningen kontaktades fyra rektorer på respektive skolor för ett 
godkännande att utföra datainsamling samt en förfrågan om rektorerna vet någon 
lärare som ofta arbetar specifikt med problemlösning i sin matematikundervisning. 
Tre rektorer besvarade mailet och förslag på eventuella deltagande lärare gavs från 
rektorn. Lärarna kontaktades via mail. I mailen bifogades informantbrevet (Bilaga 1) 
samt förslag på eventuella datum som kunde passa att genomföra observation och 
intervju på. Tio lärare på olika skolor kontaktades. Av dessa tio lärare var det fem som 
valde att inte delta på grund av olika orsaker eller besvarade inte mailet som skickades 
ut. Eftersom antalet informanter inte var många kunde kontakt till andra kommuner 
tagits, detta för att få ett större omfång av deltagande lärare. Dock är de använda data 
tillräcklig för att besvara studiens syfte då deltagarna besvarade intervjufrågorna på 
olika sätt vilket gav mig ett större omfång av svar. Med tanke på lärares olika svar 
hade det även varit intressant att se hur resultatet hade format sig om fler svar hade 
varit möjliga, det vill säga om fler lärare hade valt att delta i undersökningen. 
Anledningen till att vårdnadshavare inte kontaktades var med tanke på att elever inte 
var studiens syfte eller fokus. Detta hade dock gett konsekvenser om intressanta delar 
kring elevers agerande i undervisningen hade varit relevant till studiens syfte.  Om 
studien hade varit annorlunda utformad hade kontakt med vårdnadshavare tagits vid, 
detta om studien hade behandlat hur elever exempelvis arbetar i problemlösning.  
 
Studiens utformning ändrades och mer forskning blev tillagt. Med tanke på att studien 
ändrade utformning var jag även tvungen att lägga till fler intervjufrågor som specifikt 
handlade om kommunikation och problemlösning. Inga följdfrågor ställdes under 
intervjun. Om följdfrågor hade ställts under intervjun hade resultatet eventuellt fått en 
annorlunda skepnad, dock var det många av de redan förbereda frågorna vilket gjorde 
att många svar sveptes in i varandra. Dock kunde en följdfråga varit en intressant 
fråga att viderutveckla lärare Bs svar kring vad problemlösning och kommunikation 
har gemensamt. Hur menar du med att kommunikation och problemlösning inte har något 
gemensamt? hade varit relevant att ställa för att förstå hur läraren menade med sitt 
argument och på så sätt format intervjun annorlunda.   Om studiens skulle gjorts igen 
hade ett precist fokus lagts till från början. Att exempelvis fokusera på hur abstrakta 
och konkreta verktyg används för att hjälpa eleverna att lösa matematisk 
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problemlösning. Dock är detta vanligt när man använder sig av kvalitativa metoder i 
undersökning då dessa metoder är flexibla och går att anpassa efter hur 
undersökningen utvecklar sig samt att det går att samla in material så länge det behövs 
(Eliasson 2007 s.27).  
 
För att göra datainsamlingen lättare för mig kunde en enkätundersökning gjorts, dels 
för att det inte tar lite lång tid att besvara samt för att det är lättare att sammanställa 
svaren i form av diagram och tabeller för att få en översiktlig bild av lärares olika 
uppfattningar. Enkätundersökningar hade troligtvis lockat fler lärare att delta, detta 
utifrån ett tidsperspektiv då lärare inte har så mycket tid utöver yrkesinnehållet. Dock 
ger intervjuer ett mer personligt intryck samt fler tillfällen till att förklara vad man vill 
förmedla, det är även lättare att föra en diskussion tillsammans med någon genom 
fysisk kontakt då man kan tolka och analysera kroppsspråk och liknande på ett annat 
sätt än vad man kan göra genom en enkät. Observationer ger även en tydlig bild på 
hur lärare arbetar tillsammans med eleverna och ger också observeraren möjligheter 
att ställa frågor för att rätta sina iakttagelser under observationens gång. Detta för att 
skapa en förståelse för lärarens handlingar i olika situationer.  
 
Att skicka intervjufrågorna till varje lärare innan intervjutillfället har sina för- och 
nackdelar. Fördelarna är att lärarna får god tid på sig att gå igenom frågorna och på så 
sätt besvara de så utförligt som möjligt. Lärarna får även möjligheten att ställa frågor 
till mig kring eventuella tolkningsfel eller dylikt vilket kan skapa en diskussion kring 
våra erfarenheter och uppfattningar. Dock är det även en nackdel eftersom att lärarna 
eventuellt kan förbereda svaren efter vad som förväntas av dem. Trots dessa för- och 
nackdelar har intervjusvaren varit tillräckliga och väl besvarade när lärarna fick tid att 
se över frågeställningarna innan intervjutillfället.  
 
Med hjälp av observationsmatrisen (Bilaga 2) var det smidigt att följa undervisningens 
upplägg eftersom fokuserade på några få kategorier. Det är annars lätt att observera 
hela klassrummet och den interaktion som pågår. Observation som metod gav även 
en bättre förståelse kring hur lärare arbetar och på så sätt ge en visuell bild kring de 
svar som lärarna gav i intervjun. Vilket även är en fördel då en observation är en 
kvalitativ metod, detta eftersom kvalitativa metoder används när man vill komma åt 
sammanhang som kräver förståelse (Eliasson 2006 s. 27). Att endast använda 
observation som metod hade inte varit lämpligt till denna studie, detta med tanke på 
att fokus ligger på lärarens val av strategier vid utformning av problemlösning. 
Observationen tillåter observatören att tolka med förutfattade meningar vilket kan 
skapa negativa följder av det resultat som skapas. Detta eftersom varken elever eller, 
som i detta fall, lärare inte ges möjlighet att argumentera för sina handlingar i 
undervisningen.  
 
Studiens reliabilitet och validitet kan till viss del diskuteras. Med tanke på valet av 
metod för datainsamling är intervjuer och observationer gör att alla svar är olika. 
Detta menar Larsen (2009 s.81) gör att reliabiliteten inte blir lika hög som när alla svar 
blir lika formulerade vid olika tillfällen. Dock gav intervjusvaren relativt lika svar 
vilket ger denna studie tämligen hög reliabilitet. Studiens validitet visar tydlig 
noggrannhet i dess genomförande. Intervjufrågor var förbereda och relaterade till 
studiens syfte. Med tanke på att intervjuer bidrar till att man kan göra ändringar som 
är betydande för frågeställningarnas detaljer (Larsen 2009 s. 80-81) skapar även detta 
hög validitet för denna studie. Detta med tanke på att studien förändrade 
utgångspunkt då fler kompletterande intervjufrågor kring kommunikation skickades 
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till lärarna, vilket påverkade resultatets detaljer. Om den insamlade data inte hade 
analyserats flera gånger, med hjälp av innehållsanalysen, hade studien resulterat i låg 
validitet och reliabilitet.  
 
Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer studiens frågeställningar besvaras. Frågeställningarna besvaras 
med hjälp av den forskning och teorier som beskrivits i bakgrunden med koppling till 
intervjuernas och observationernas resultat. Frågeställningarna som behandlas här är: 
hur använder lärare problemlösning för att utveckla elevers matematiska förmågor via 
kommunikation? och på vilket sätt kommunicerar lärare med elever i problemlösningsundervisning?  
 
Olika typer av problem och stöttning i arbetet med problemlösning 
Under en av intervjuerna menade läraren att alla elever kan ta del av problemlösning 
på olika sätt i den kunskapsnivå man befinner sig i. Detta stämmer överens med 
Taflins (2007 s.22) definition av problem, att ett problem ska introducera till viktiga 
matematiska idéer vilka ska ge elever möjligheten att arbeta med problem på ett 
begripligt sätt. Med Taflins definition av ett problem är även samtliga lärare eniga om 
att olika typer av problem ska dominera arbetet med problemlösning. Tolkningsbart är 
även Taflins (2007 s.22) redogörelse om att ett problem ska kunna lösas på olika sätt, 
att lösa ett problem på olika sätt kan antas att ett problem knyts an till elevers 
kunskaper och erfarenheter vilket i sådant fall stämmer överens med Wyndhamn, 
Riesbeck och Schoultz (2000 s.22) mening kring att ett matematiskt problem ska 
knytas an till elevers verklighet. Dock är det, menar lärare, svårt att finna en 
balansgång mellan elevers kunskaper och lärarens stöttning. Olika svårigheter av problem 
kan vara ett sätt att finna balans i undervisningen, dock finns det elever som är i 
behov av extra stöd i undervisningen. Lärarna var även eniga om att man ska stötta 
eleverna på ett konstruktivt sätt vid arbetet med problemlösning. Öppna frågor som: 
hur tänkte du? ger elever möjligheten att förklara sitt tankesätt på ett begripligt sätt. 
Detta stämmer även överens med det Schoenfeld (1992 s.63) anser är viktigt för att 
elever ska utveckla sitt eget tänkande i matematisk problemlösning. Schoenfeld menar 
att frågor som utvecklar elevers matematiska tänkande är: vad gör du? Varför gör du på 
ett visst sätt? Och hur hjälper det dig vidare? är frågor som bör ställas. Detta för att 
stimulera och utveckla förståelsen för varför ett problem behöver lösas på ett sätt 
samt varför lösningen blir rimlig.  
 
Att stötta elever genom att ställa frågor som inte leder dem för mycket samt använda 
olika typer av problem gör att lärarna anpassar undervisningen efter elevernas 
kunskaper och behov. Vilket stödjer det Skolinspektionen beskriver:  
 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs 
en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om 
matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. (Skolinspektionen, 
2009 s. 16) 

 
Under intervjun var det en lärare som tog fram Läroplanen och menade att 
problemlösning får med alla syftesdelar som står beskrivna styrdokumentet 
(Skolverket 2011a). Andra lärare pratade kring syftemålen på ett övergripande sätt 
men denna lärare läste varje punkt och menade att kommunikationen i problemlösning 
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gör att eleverna ges möjlighet att utveckla samtliga förmågor i matematik. Detta 
stämmer även överens med Skolverkets bedömningsstöd för matematik (Skolverket 
2014 s. 13) där det beskrivs att kommunikation ingår i all matematisk aktivitet och att 
kommunikationen är en avgörande del för att eleverna ska kunna visa sina 
matematiska kunskaper för andra än sig själv.  
 
Olika typer av problem kräver olika tillvägagångssätt  
Lester (1998 s.38-39) menar att lärare behöver uppmana att elever kan använda flera 
olika strategier vid lösning av ett problem. Att man kan lösa problemet på olika sätt. 
Likt Lesters teori anser även Wyndham och Säljö (1997 s.362) att det är viktigt att 
använda olika typer av strategier i arbetet med problemlösning. Ofta tenderar elever 
att leta efter ledtrådar än att förstå innebörden med problemets mening och använda 
sig av memorerande regler och tillvägagångssätt för att lösa problemet. Detta leder 
oftast till misslyckanden eftersom olika problem kräver olika strategier. Flera av 
lärarna visade att det är viktigt att eleverna utvecklar förståelsen för olika strategier, 
speciellt vid redovisning av problemets olika lösningar. Läraren som använder sig av 
fingerfemman visar ett starkt samband mellan Lesters (1998) uttalande och hur 
praktiken faktiskt ser ut. Genom att arbeta med fingerfemman lär sig eleverna hur 
man ska hantera och tolka ett problem. Även att elevers eget tänkande är 
utgångspunkten vid arbetet av problemlösning är något som lärarna anser är bland det 
viktigaste för att skapa förståelse för problemet samt för det matematiska tänkandet. 
 
Mayer (1998 s.53) menar att det metakognitiva tänkandet har stor betydelse för att 
utveckla sin förmåga att lösa problem. Att elevers kunskaper kring hur och vilka 
strategier man bör använda till olika problem har stor betydelse för att förstå 
problemlösning och dess innehåll. Vid samtliga observationer var det märkbart att 
lärarna använder kommunikation och uttrycksformer regelbundet och i kombination 
av varandra. För att eleverna skulle göra sig förstådda i sin lösningar använde de talet, 
skriften och ritningen som hjälp. Samtliga lärare anser att användningen av praktiska 
material inte ska plockas bort för tidigt utan att man bör använda dem för att kunna 
göra sig förstådd så länge det behövs. Lärarna påpekade även att det är viktigt att ge 
eleverna möjligheten att använda olika strategier för att inte fastna i en enda strategi 
som vanligtvis fungerar. När eleverna får valmöjligheter i undervisningen, det vill säga 
att de får välja mellan vilka strategier de ska använda, väljer de oftast att rita bilder och 
använda matematikspråk. Dock valde de flesta lärare en strategi eleverna behövde 
använda och ge eleverna valmöjligheten att välja en egen, som komplement till den 
förutbestämda strategin. Detta för att utveckla elevernas strategiska tänk samt öka 
förståelsen till att en strategi oftast inte fungerar på alla problem.  
 
Olika typer av kommunikation som strategi i problemlösning 
Att låta eleverna resonera kring problemet på egen hand är något samtliga lärare är 
eniga om. Detta eftersom eleverna då ges möjlighet att förstå problemets innehåll och 
på så sätt kunna föra ett matematiskt resonemang tillsammans med andra. Detta 
överensstämmer med Sfards tankar kring att kommunicera med sig själv. Sfard (2008 
s. 80-81) beskriver att förmågan att tänka själv formar den diskurs vi för med andra 
eftersom man använder tänkandet för att förstå hur andra resonerar och fungerar. 
Likt Sfards utgångspunkt kring det egna tänkandet kan man se en tydlig koppling till 
Vygotskijs (Säljö 2010 s. 188) tankar kring språket som ett användbart verktyg. Detta 
eftersom det medierade verktyget, vilket är en benämning av Vygotskij, har sin 
utgångspunkt i kommunikationen eftersom det tillåter oss att uttrycka och organisera 
vår omvärld. För att utveckla sitt matematiska tänk hävdar samtliga lärare även att det 
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är viktigt att ge elever möjlighet att förklara hur de tänkt på olika sätt för att göra sina 
tankar begripliga för andra. McIntosh (2009 s. 144) beskriver tanketavlan som ett 
fungerande verktyg för att ge eleverna möjligheten att utveckla sina matematiska 
kunskaper samt för att låta eleverna uttrycka sina matematiska idéer på olika sätt för 
att sedan förklara valda strategier.  
 

 
Figur 2: Tanketavla (McIntosh 2009 s. 144) 

 
Med McIntosh tanketavla som utgångspunkt är det märkbart att flera lärare använder 
detta sätt att arbeta med problemlösning, även om de inte använder den precisa tavlan 
som visas ovan. Lärare menar att det är viktigt att koppla sitt matematiska tänk med 
något praktiskt, detta eftersom en del elever tänker mer abstrakt och andra mer 
visuellt men att det samtidigt är viktigt att träna och utveckla sin förmåga att förstå 
hur problemlösning fungerar. Citatet nedan visar en tydlig koppling till McIntosh 
tavla:   
 
”… Olika typer av problem behövs visas att de kan lösas på olika sätt med olika metoder… 
Viktigt att ha med praktiska material för att ge eleverna möjligheten att förklara hur man 
tänkt…” 
 
Ovanstående citat stämmer även överens med det Riesbeck (2000 s. 117) hävdar. Hon 
menar att de abstrakta och konkreta verktygen fungerar som en brygga mellan idé och 
process samt att kognitiva verktyg är utvändiga och konstanta till det man vill 
förklara. Detta är även något som Rystedt och Trygg (2011 s.11) menar. Laborativa 
material hjälper eleverna att utveckla förmågan att förstå det abstrakta med 
undervisningens innehåll eftersom man kan, med hjälp av material, koppla begrepp 
och symboler för att göra det mer begripligt för sin förståelse. Vilket i sig gör att 
eleverna oftast blir mer effektiva problemlösare. Utifrån det sociokulturella 
perspektivet är det viktigt att notera, vilket kompletterar det Riesbeck (2000), Rystedt 
och Trygg (2011) beskriver, är att kommunikation sker genom det talande och 
skrivande språket med hjälp av kompletterande verktyg för att utveckla människans 
förståelse för andra människors agerande (Säljö 2010 s. 188). Med tanke på lärarnas 
framskjutna argument kring vikten av att kommunicera om problemlösning på olika 
sätt stämmer även överens med Sfards (2008 s.154) beskrivning kring hur man kan 
kommunicera i problemlösning, även detta ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 
2010). I figur 1: Realization kan man tydligt se en koppling mellan det Riesbeck (2000) 
argumenterar kring hur abstrakta och konkreta verktyg hjälper elever att förklara med 
en tydlig koppling till det Rystedt och Trygg (2011) talar om. För att förverkliga något 
som upplevs otydligt kan man, vilket visas nedan, använda sig av flera olika verktyg.  
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   Figur 1: Realization (Sfard 2008 s.154) 
 
De flesta medverkande lärare utför sin problemlösningsundervisning genom att låta 
eleverna arbeta enskilt med problemet först för att sedan arbeta tillsammans i 
grupper. Detta för att skapa en matematisk diskurs som är viktig för förståelsen av 
olika typer av lösningsstrategier. Riesbeck, Säljö och Wyndhamn (2008 s. 6) menar att 
både lärare och elever behöver utveckla ett matematiskt språk för att skapa en 
fungerande interaktion som leder till förståelse av matematiken. Detta matematiska 
språk är något som författarna (Riesbeck m.fl. 2008 s. 24) förklarar som diskurs. Ett 
samtal när matematikens språk sammanflätas med elevers vardagliga språk. Termen 
diskurs förklaras även som ett systematiskt sätt att tänka, tala och argumentera kring 
någonting där man tar hjälp av olika uttrycksformer för att göra sig begripligt förstådd 
(Riesbeck 2000 s.27). Detta är något som alla lärare visar är viktigt i arbetet med 
problemlösning vilket man tydligt kan se i samtliga figurer i avsnittet Kommunikationens 
användning i problemlösningsundervisning. Kommunikationen är vad som dominerar 
arbetet med problemlösning och det är genom kommunikationen elever ges 
möjligheten att förklara, argumentera, resonera och diskutera kring valda strategier 
och tillvägagångssätt.  
 
”… Utan kommunikation får eleverna ingen möjlighet att argumentera och föra matematiska 
resonemang i undervisningen. Utan diskussion skapas ingen förståelse för elevers olika sätt att 
tänka…” 
 
Slutsats 
Genom nämnda citat i resultatdiskussionen visar lärare hur viktig kommunikationen 
är i problemlösningsundervisningen och hur viktigt det är för elevernas utveckling i 
matematik. Även hur viktigt det är att kombinera kommunikationen och abstrakta 
verktyg (McIntosh 2009, Sfard 2008, Rystedt & Trygg 2010) för att ge eleverna 
möjligheten att argumentera och förstå sina egna men även andras resonemang kring 
lösningsstrategier. Lärarnas argument kring att problemlösning ger eleverna 
möjligheten att utveckla de flesta matematiska förmågor som står beskrivet i 
matematikens syftesdel (Skolverket 2011a) stämmer även överens med det 
bedömningsstöd Skolverket (2014) tagit fram då de beskriver att kommunikation 
ingår i all matematisk aktivitet. Kommunikation och problemlösning är något som 
kompletterar varandra och bör användas kontinuerligt i arbetet med problemlösning. 
Att man kan kommunicera på olika sätt för att göra sig förstådd (Säljö 2010, Riesbeck 
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2000, Riesbeck m.fl. 2008) är viktigt att framhäva för eleverna och att det är genom 
kommunikation elever ges möjlighet att förstå och argumentera lösningsstrategier 
tillsammans med andra, höra hur andra har tänkt kan utveckla det matematiska tänket 
och den matematiska kunskaper eleven har. Lärarna menar även att elever bör ges 
möjligheten att resonera kring ett problem på egen hand innan en större matematisk 
diskurs tas vid. Detta med tanke på att elever ges tillfälle att förstå och argumentera 
kring problemets innehåll och analysera kring en eller flera lösningsstrategier som är 
rimliga till problemet. Vilket tydligt har visat under samtliga observationstillfällen och 
intervjuer med lärarna, genom kommunikationen ges elever möjligheten att utveckla 
sin matematiska förmågor i strävan mot de mål som står beskrivet i styrdokument 
(Skolverket 2011a). 
 
Genom denna konkreta jämförelse av lärarnas argument, forskning och teorier samt 
Skolverkets material har all insamlad data besvarat studiens syfte. Det vill säga hur 
lärare utformar sin undervisning genom problemlösning för att utveckla elevers 
matematiska förmågor genom kommunikation samt hur lärare uppfattar sambandet 
mellan kommunikation och problemlösning samt vilken betydelse det har för elever 
utveckling i problemlösning.  
 
Reflektion och förslag till fortsatt forskning  
Genom att undersöka vad problemlösning och kommunikation har gemensamt har 
jag fått nya kunskaper kring hur betydelsefull del kommunikationen har vid 
utförandet av problemlösning. Detta är något som jag personligen inte reflekterat 
över, eventuellt kan det bero på att det är en vanlig process i problemlösning. Viktigt 
att tänka på är att inte utesluta kommunikationen och olika hjälpmedel för att ge 
eleverna möjligheten att förklara vad hen tänker.  Att ge elever möjligheten att 
utveckla förmågan att använda flera strategier i problemlösning är bland den största 
lärdomen i denna studie. Detta eftersom det är viktigt att utveckla förståelse kring 
olika resonemang och tillvägagångssätt.  
 
Intressant skulle vara att undersöka hur elever uppfattar problemlösning samt hur de 
tänker vid lösning av ett problem. Att intervjua elever kring deras uppfattningar om 
problemlösningens innehåll och varför de tror att problemlösning är en viktig process 
för att utveckla sina matematiska förmågor.  
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Bilaga 1 - Informantbrev 
 

  
 
Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Isabella Laurin och studerar grundlärarprogrammet med inriktning F-3 på 
Högskolan Dalarna i Falun. Under de närmsta veckorna kommer jag samla in material 
till mitt examensarbete. Syftet med arbetet är att skapa kunskap kring hur lärare 
använder problemlösning för att utveckla elevers matematiska kunskaper via 
kommunikation.  
 
Härmed tillfrågas du att delta i undersökningen. Ditt deltagande i undersökningen är 
frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
Insamlingen av materialet kommer bestå av observationer av dig i klassrummet samt 
en efterföljande intervju. Intervjun beräknas ta högst 1 timme och kommer även 
spelas in.  
 
Om du deltar i undersökningen kommer du vara anonym vilket även gäller skolans 
namn. 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, när den sedan blir godkänd kommer insamlat material förstöras. Om 
det finns intresse kommer du självklart få ta del av den färdiga uppsatsen. 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Isabella 
 
För mer information, vänligen kontakta:     
Isabella Laurin 
Studerande 
 

Eva Taflin 
Handledare 
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Bilaga 2 – Observation, checklista och matris   
 
Checklista 
Datum:  
Klass (ålder och antal): 
Lektionslängd:  
Matematiskt område:  
 

o Hur är klassrummet organiserat?  
- Placering av elever och elever med särskilda behov 
- Placering av läraren 
- Tillgång till laborativa material 

 
o Hur introducerar läraren undervisningens innehåll? 

- Användning av laborativt material 
- Förklaring av möjliga begrepp 
- Diskussion/Information 

 
o Vad gör läraren vid varje moment? 

- Samtalar?  
- Förstår eleven?  

 
o Lärarens handledning vid genomförandet av problemlösning 

- Läses texten om mer än en gång 
- Laborativt material 
- Kommunikation 

 
o Lyfter läraren fram olika lösningsstrategier?  

- På vilket/vilka sätt 
 

o Vid lösning av problem 
- Diskuteras elevers olika tillvägagångssätt om sådant finns 
- Förstår eleverna att man kan lösa problem på olika sätt 
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Observationsmatris 
 

Tid Lärarens 
kommunikation 

Elevers 
kommunikation 

Uttrycksformer Övrigt Frågor 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

 Vad betyder problemlösning för dig i din undervisning?  
 

 Vad innebär problemlösning för elevers utveckling i matematik? Ge exempel. 
 

 Hur planerar du din undervisning i problemlösning?  
 

 På vilket/vilka sätt använder du problemlösning i undervisningen? 
Exempelvis kombination av olika matematiska ämnen osv. 
 

 Hur upplever du att eleverna arbetar med problemlösning? Ge exempel.  
 

 Anser du att du kan leda eleverna till en matematisk lösning i din 
undervisning? Ja/Nej – Varför? Ge exempel.  
 

 Vad lär elever sig i dina exempel av problem i undervisningen? Ge exempel.  
 

 Vad tycker du kommunikation och problemlösning har gemensamt?  
 

 Hur kan man kommunicera i problemlösning? Hur använder du 
kommunikation i din problemlösningsundervisning? 
 

 Vad kan eleverna, men även du som lärare, uppnå i ett matematiskt samtal i 
problemlösning? 
 

 När tycker du ett fungerande samtal uppnås i problemlösning?  
 


