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Abstract: 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare organiserar sin undervisning med 
matematiska problem. Undersökningen har gjorts med hjälp av fem observationer av 
undervisningstillfällen samt intervjuer med fem undervisande lärare i matematik. Resultatet från 
undersökningen visar att kommunikation utgör en stor del av undervisningen med matematiska 
problem. Lärarna skapar tillfällen till samtal och interaktion i sin undervisning genom hela 
problemlösningsprocessen trots att deras definition av matematiska problem skiljer sig. 
Gemensamt för lärarnas undervisning är att den, likt forskning, organiseras i olika faser vilket är 
ett begrepp som beskrivs ytterligare i bakgrunden av den här studien. Trots denna gemensamma 
fasindelning visar resultatet att undervisningen organiseras olika inom dessa faser, även i de fall 
där flera lärare har deltagit i samma typ av fortbildning inom problemlösning. Resultatet visar 
även att sociomatiska normer är något som påverkar lärarnas organisering av arbetet med 
matematiska problem samt att undervisning med matematiska problem förekommer i olika stor 
utsträckning.   

 
Nyckelord: Lärare, problemlösning, organisation, interaktion  
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1 Inledning 

Under 2012 startade en stor didaktisk fortbildningssatsning för lärare inom den svenska 

skolan. Satsningen går under benämningen Matematiklyftet och drivs av Skolverket på 

uppdrag av regeringen. Matematiklyftet är den största fortbildningssatsning som ägt rum för 

ett enskilt ämne i den svenska skolan. Syftet med Matematiklyftet är att öka elevernas 

måluppfyllelse samt att kvalitetssäkra skolans matematikundervisning (Skolverket 2013, 

Skolverket 2015, s. 1). 

 

Granskningar av skolans matematikundervisning visar att det arbetssätt som kännetecknar 

elevernas undervisning i matematik är enskild räkning (Skolverket 2011b, s.6). Detta visar 

sig trots att problemlösning har en central roll i nuvarande liksom tidigare läroplan 

(Skolverket 2011a; Skolverket 2006, s. 6, 10 ). Matematikundervisningen i många klasser 

drivs ofta framåt genom enskild räkning i en lärobok vilket är något jag uppmärksammat 

under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, liksom under mitt arbete i skolan. Enskild 

räkning ger eleverna begränsade möjligheter att utveckla många av de förmågor som 

matematikämnet syftar till att utveckla (Skolverket 2011b, s. 6).  

 

För att eleverna ska ha möjlighet att utveckla goda ämneskunskaper har läraren stor 

betydelse. Den enskilde lärarens förmåga att undervisa samt lärarens kunskaper i ämnet är 

en av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska ha möjlighet att nå goda studieresultat 

(Skolverket 2003, s. 36). Erfarenheterna från min VFU, mitt arbete i skolan och vetskapen 

om att en stor fortbildningssatsning i matematik just nu är högaktuell i den svenska skolan 

väckte ett intresse för att undersöka om fortbildning med fokus på problemlösning resulterar 

i någon förändring i lärares undervisning med matematiska problem. Föregående har 

undersökts genom en systematisk litteraturstudie vars resultat väckte nya frågor och 

funderingar.  

 

Resultatet i den tidigare studien visar att det sker en förändring i undervisningen hos de 

lärare som deltagit i fortbildning med fokus på matematisk problemlösning i jämförelse med 

lärare som inte deltagit i samma typ av fortbildning. Förändringen sker främst inom fyra 

områden, lärarens val av problem, introduktion av problemet, vilken typ av interaktion och 

kommunikation som förekommer i klassrummet samt hur eleverna tillåts presentera sina 

lösningsförslag. Resultatet i litteraturstudien och vetskapen om att problemlösning är en del 

av innehållet i det pågående Matematiklyftet har lett till ett ökat intresse för hur lärare 

organiserar sin undervisning med matematiska problem. Föregående kommer därför 

undersökas vidare i den här studien.   
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet ges först en kort presentation av fortbildningssatsningen Matematiklyftet. 

Därefter avgränsas begreppet matematiskt problem och teorier om processen att lösa 

problem synliggörs. En presentation av fyra olika didaktiska perspektiv ges och kapitlet 

avslutas därefter med vad tidigare forskning säger om fortbildning i syfte att förändra 

undervisningen samt om lärarens roll under arbetet med matematiska problem.  
 

2.1 Matematiklyftet  
En fortbildningssatsning som är högaktuell i den svenska skolan just nu är Matematiklyftet 

(Skolverket 2013; Skolverket 2015, s. 1). Matematiklyftet baseras på kollegialt lärande 

vilket innebär ett lärande där kollegor tillsammans får möjlighet att diskutera 

undervisningssituationer och didaktiska frågor i syfte att lyfta möjligheter och svårigheter 

som kan förekomma i undervisningen (Ernald 2012; Skolverket 2013, s.3).  

 

Matematiklyftet riktar sig till alla undervisande lärare i matematik och syftar till att utveckla 

och kvalitetssäkra skolans matematikundervisning för att öka elevernas måluppfyllelse 

(Skolverket 2013, s. 5 Skolverket 2015, s. 1). Enligt Skolverket (2013, s. 5) är målet med 

Matematiklyftet att lärarna efter deltagandet ska fortsätta att tillämpa samma typ av 

diskussioner som förekommit under fortbildningen.  

 

Matematiklyftet är organiserat i moduler (Skolverket 2013, s. 8). Dessa moduler kan liknas 

med olika matematiska områden och problemlösning utgör en av dessa moduler (Skolverket 

2016). I varje modul behandlar lärarna ett begränsat matematiskt innehåll utifrån olika 

didaktiska perspektiv. För samtliga moduler finns fyra gemensamma didaktiska perspektiv 

vilka är: 

 
 klassrumsnormer  

 undervisa matematik utifrån förmågorna 

 bedömning för lärande och undervisning i matematik  

 rutiner och interaktion i klassrummet 

 

     (Skolverket 2013, s. 6) 

 

En djupare förklaring av respektive perspektiv finns tillgänglig längre fram i detta kapitel (se 

2.3 De didaktiska perspektiven).  

 

2.2 Matematiska problem och problemlösning   
Problemlösning har en central roll i skolans läroplan och återfinns som en förmåga eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen och som en del av det centrala 

innehållet i matematik (Skolverket 2011a, s. 62-63). Kommande stycke börjar med att 

definiera vilka uppgifter som kan ses som matematiska problem, därefter avgränsas 

begreppet problemlösning.     

2.2.1 Matematiska problem       
Ett matematiskt problem är en uppgift som för eleven inte har en given lösning. Denna 

definition görs av Skolverket (2011b, s. 25) liksom Taflin (2007, s. 37-38) som menar att en 

uppgift kan definieras som ett matematiskt problem om eleven inte på förhand vet vilken 

strategi den ska använda för att lösa problemet. Elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper är avgörande för om en uppgift kan anges vara ett problem eller inte. Det 
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förklaras genom att en uppgift kan upplevas som ett problem av en elev men som en 

rutinuppgift av en annan elev (Skolverket 2011b, s. 9; Taflin 2007, s. 37-38). 

 

Det finns olika typer av matematiska problem. Problem kan ta utgångspunkt i elevernas 

intressen, fantasier eller erfarenheter samtidigt som det kan knyta an till olika matematiska 

områden. Problemen behöver inte ha en direkt anknytning till en vardaglig situation utan 

kan även vara rent matematiska (Skolverket 2011b, s. 9; Taflin 2007, s. 37-38). Nedan 

följer två exempel på matematiska problem som vänder sig till elever i årskurs 1-3.  

 
Problemet Fiskar  

Kim ska köpa fiskar till sitt akvarium. I djuraffären kostar 4 fiskar 10 kr. 

 

a) Hur många fiskar får Kim för 20 kr? 

b) Hur många fiskar får Kim för 15 kr? 

c) Hur mycket kostar 10 fiskar? 

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

 

  (Hagland, Sundberg & Hårrskog 2014, s. 4) 

 
Fyll i talen  

 

a) 1 + _ = 5 - _ 

b) 6 + _ = 11 - _ 

c) ¾ + _ = 2 ¼ - _  

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

 

   (Hagland m.fl. 2014, s. 32) 

    

Problemet Fiskar är direkt knutet till en vardaglig situation som eleverna med hjälp av 

erfarenheter, fantasier eller intressen kan relatera till. Problemet gör det möjligt att bland 

annat arbeta med naturliga tal och proportionella samband som dubbelt och hälften och kan 

därigenom tänkas knyta an till ett visst matematiskt område (Hagland m.fl. 2014, s.4). 

Uppgifterna ovan behöver inte vara matematiska problem utan kan av vissa elever ses som 

rutinuppgifter om de redan vet hur uppgifterna ska lösas. Hagland m.fl. (2014, s. 5) menar 

att Problemet fiskar kan förenklas och försvåras för att anpassas efter elevernas kunskaper. 

Anpassningar är viktiga för att varje enskild elev ska få möjlighet att tillägna sig uppgiftens 

matematiska innehåll (Taflin 2007, s. 55, 60). Det andra exemplet, Fyll i talen, visar ett 

matematiskt problem som inte knyter an till en vardaglig situation. Problemet kan därför ses 

som rent matematiskt. 

 

För att en uppgift ska benämnas som ett problem har flera forskare lyft fram olika krav som 

kan ställas på uppgiften. Taflin (2007, s. 55) skriver fram Schoenfelds fyra villkor som en 

uppgift ska uppfylla för att klassas som ett problem. Dessa villkor är följande:  

 
1. Problemet ska vara lätt att förstå.  

2. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt.  

3. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer eller vissa 

lösningsstrategier.  

4. Problemet ska leda till nya bra problem.   

 

     (Taflin 2007, s. 55) 
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Taflin (2007) menar att det finns olika typer av problem. För att ägna sig åt matematisk 

problemlösning menar Taflin (2007, s. 22) att det måste finnas ett rikt problem. Alla 

problem kan inte benämnas som rika utan för att ett problem ska benämnas som rikt  

behöver de uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier har Taflin (2007) tagit fram genom en 

sammanställning av hur olika forskare definierar matematiska problem. De kriterier som ett 

problem ska uppfylla för att vara ett rikt problem är följande:  

 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa 

lösningsstrategier. 
2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta 

med det. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och 

tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 

representationer. 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån 

elevernas skilda lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, 

representationer och matematiska idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya 

intressanta problem. 

   
     (Taflin 2007, s. 22) 

2.2.2 Problemlösning   
Begreppet problemlösning hittas i skolans läroplan som en del av det centrala innehållet i 

matematikämnet men även som en förmåga eleverna ska få möjlighet att utveckla genom 

undervisningen (Skolverket 2011a, s. 62-63).  
 

Problemlösningsprocessen kan delas in i olika områden. Till en början handlar det om att 

eleverna måste förstå problemets matematiska innehåll för att kunna lösa det (Taflin 2007, s. 

21; Skolverket 2011b, s. 26). Efter att eleven skapat sig en förståelse för vad det är som ska 

lösas måste den göra en tolkning av innehållet. Denna tolkning måste eleven göra för att bli 

medveten om vilka strategier den ska använda sig av för att nå en lösning på problemet. Att 

arbeta med ett matematiskt problem innebär att eleverna ska få undersöka och prova sig 

fram med hjälp av olika strategier och metoder. Föregående utgör en viktig del av 

problemlösningsprocessen eftersom det innebär att eleverna genom arbetet kan komma fram 

till hur olika metoder och strategier kan vara mer eller mindre lämpliga i förhållande till 

problemets karaktär (Taflin 2007, s. 21-22; Skolverket 2011b, s. 9, 26). Problemlösning 

innebär också att eleverna i efterhand ska få möjlighet att reflektera över sina valda 

strategier och värdera om olika metoder och strategier är rimliga att använda utifrån 

problemets innehåll (Taflin 2007, s. 22; Skolverket 2011b, s. 9). 
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2.3 De didaktiska perspektiven 
Nedan ges en beskrivning av de fyra didaktiska perspektiv som är gemensamma för samtliga 

av Matematiklyftets moduler.    

2.3.1 Klassrumsnormer  
Det finns en rad regler om hur elever och lärare ska bete sig mot varandra, vilka roller de 

har, vad matematik är och hur matematiska aktiviteter ser ut. Dessa regler är mer eller 

mindre outtalade överenskommelser som påverkar hur lärarens undervisning i klassrummet 

kommer att organiseras men också hur eleverna förväntar sig att undervisning ska se ut 

(Larsson 2015, s. 21-22; Schoenfeld 2012, s. 587-599). Ett gemensamt namn för denna typ 

av regler är klassrumsnormer.  

 

I ett klassrum utvecklas alltså normer av olika karaktär. En typ kallas för sociala normer 

vilka är oberoende av vilket ämne som undervisas. Dessa normer är ofta föreställningar om 

hur elever och lärare förväntas bete sig i klassrummet (Larsson 2015, s. 21; Schoenfeld 

2012, s. 587-599). Att elever förväntas ställa frågor när de inte förstår en uppgift är ett 

exempel på en social norm som ofta förekommer i ett klassrum. En annan typ av normer är 

sociomatiska normer vilka avser regler som är mer specifika för den matematiska 

undervisningen (Yackel & Cobb 1996, s. 458-477). De är oberoende av innehållet och är 

mer övergripande ramar för hur eleverna ska bete sig i en viss matematisk aktivitet eller 

situation. Inom de sociomatematiska normer som finns fördjupar sig gruppen även i det 

matematiska innehållet och utvecklar gemensamt sociomatematiska normer för ett specifikt 

innehåll (Yackel & Cobb 1996, s. 458-477). Med det menas att elever och lärare gemensamt 

arbetar fram normer vilka kan ses som rutiner för hur specifika matematiska begrepp ska 

tolkas och vilka metoder och strategier som ska användas vid lösningar av olika uppgifter i 

förhållande till uppgiftens matematiska karaktär. Vilka kunskaper eleverna kan komma att 

tillägna sig påverkas därmed av vilka sociomatematiska normer som råder i klassrummet 

(Larsson 2015, s. 21-22; Yackel & Cobb 1996, s. 458-477).  

 

De regler för hur lärare och elever ska bete sig i olika undervisningssituationer för att ett 

lärande ska infinna sig har kommit att kallas det didaktiska kontraktet. Det didaktiska 

kontraktet utgörs av implicita regler om vilka förväntningar som finns på läraren liksom 

eleverna i all typ av undervisning och därmed även i matematikundervisningen (Schoenfeld 

2012, s. 589-591).   

 

En traditionell matematikundervisning karaktäriseras ofta av en lärobok (Taflin 2007, s. 60).  

Den typen av undervisning innebär ofta att läraren presenterar ett matematiskt område för 

eleverna och sedan visar en lämplig strategi för att lösa de uppgifter som är kopplade till 

området. Eleverna får därefter arbeta med liknande uppgifter i sin lärobok och 

undervisningen blir en upprepning av ett redan givet exempel (Boaler 1999, s. 12-13, 39-40, 

74). Denna typ av arbete sker ofta under tystnad och eleverna uppmuntras sällan till att 

diskutera olika lösningsmetoder med varandra (Boaler 1999, s. 12-13). 
 

Ovanstående beskrivning av en traditionell matematikundervisning kan ses som en typ av 

didaktiskt kontrakt. Det vill säga outtalade överenskommelser om hur en undervisning i 

matematik förväntas organiseras enligt både lärare och elever (Larsson 2015, s. 21-22). 

Ahlberg (1995, s. 11) menar att en läroboksbaserad undervisning ofta resulterar i att 

eleverna skapar vissa antaganden om vad som är viktigt i undervisningen. Ett sådant 

exempel menar hon är att eleverna antar att det är viktigare att räkna många tal med rätt svar 

på kort tid än vad det är att utveckla matematisk förståelse. Enligt Brousseau (Brousseau i 
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Liljekvist 2014, s. 18) är lärarens del av det didaktiska kontraktet att skapa tillfällen och 

designa uppgifter som gör det möjligt för eleverna att nå upp till de kunskapskrav som är 

aktuella för matematikämnet.   

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående redogörelse att klassrumsnormer och det didaktiska 

kontraktet innebär synliga eller osynliga förväntningar, uppfattningar och överenskommelser 

som har skapats mellan lärare och elever. 

2.3.2 Undervisa matematik utifrån förmågorna 
Kursplanen i matematik sammanfattas av fem matematiska förmågor som eleverna ska 

utveckla genom undervisningen. Förmågorna genomsyrar alla kursplaner och oavsett ämne 

ska eleverna utveckla sin analys-, kommunikativa -, metakognitiva -, procedur- och 

begreppsliga förmåga (Skolverket 2011a). I varje ämne utvecklas dessa förmågor genom att 

det centrala innehållet anger vad eleverna ska få möta i undervisningen. I matematik ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla ovan nämnda förmågor på följande vis:  

 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder,   

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter,   

 föra och följa matematiska resonemang, och  

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

 

     (Skolverket 2011a, s. 63) 

    

Elevernas kunskaper i matematik ska bedömas utifrån vilka matematiska förmågor läraren 

ser att eleverna innehar. Undervisningens utformning är därför avgörande för vilka 

kunskaper eleverna ges möjlighet att utveckla (Sidenvall 2015, s. 4-5, 16; Taflin 2007, s. 

16). För att eleverna ska ha möjlighet att exempelvis använda matematikens uttrycksformer 

för samtal, argumentation och redogörelser måste läraren planera för en undervisning där 

eleverna ges tillfällen till detta. De förmågor eleverna ska utveckla i ämnet bör därför vara 

utgångspunkt när undervisningen planeras (Sidenvall 2015, s. 4-5, 16; Taflin 2007, s. 16).    

2.3.3 Bedömning för lärande och undervisning i matematik 
När vi pratar om bedömning används ofta begrepp som formativ - och summativ 

bedömning. Bedömning används i den pedagogiska verksamheten i syfte att verka som 

underlag för beslut som ska fattas. Underlag behövs för att undersöka elevernas framsteg, 

för betygsättning men också för lärarens dagliga verksamhet (Andersson 2015, s. 11; 

Nyström 2004, s. 13).  

 

Elevernas kunskaper ska bedömas i syfte att läraren ska veta hur den ska hjälpa eleverna 

vidare i deras kunskapsutveckling (Andersson 2015, s. 11). Bedömning bör ses som ett 

verktyg som kontinuerligt ska användas av läraren för att den på bästa möjliga sätt ska 

kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. Genom kontinuerlig bedömning av 

elevernas kunskaper ska elevernas möjligheter att lära hela tiden förbättras. Denna typ av 

bedömning benämns ofta som formativ (Nyström 2004, s.13). Nyström (2004, s. 13) menar 

att det formativa i bedömningen i första hand inte handlar om att eleverna bedöms vid en 

speciell situation eller med hjälp av en specifik uppgift som ligger till grund för 
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bedömningen. En bedömning blir formativ när den används för att främja elevernas lärande. 

Syftet med bedömningen avgör därmed om bedömningen är formativ eller summativ 

(Nyström 2004, s. 17). En bedömning som fungerar som en lägesrapport i form av t.ex. ett 

betyg har en summativ funktion medan en bedömning som syftar till att hjälpa eleven vidare 

i sin kunskapsutveckling fungerar formativt. Nyström (2004, s. 13) menar däremot att dessa 

två inte ska ses som motsatser till varandra utan att de kan och bör användas i kombination 

med varandra.  

2.3.4 Rutiner och interaktion i klassrummet    
Lärande är något som är svårt att undvika och sker överallt oavsett var vi befinner oss. 

Utveckling, lärande och språk utgör en central roll för hur vi uppfattar världen och förklarar 

företeelser. Lärande är något som äger rum genom ett samspel med andra människor (Säljö 

2000, s. 67). Föregående syn på hur lärande går till är grunden i det sociokulturella 

perspektivet.  

 

Ett känt namn inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskij och det är hans teori om 

lärande som det sociokulturella perspektivet, liksom den här studien, grundar sig på (Säljö 

2000). Vygotskij är känd för begreppet ”proximal utvecklingszon” och han beskriver 

lärandet som en övergång mellan två zoner (Säljö 2000, s. 119-125). Den proximala 

utvecklingszonen är avståndet mellan vad en individ, i det här fallet en elev, klarar av att 

prestera på egen hand och vad en elev klarar av att prestera med hjälp av en lärare eller mer 

kunnig kamrat. När eleven befinner sig i den proximala utvecklingszonen är den mottaglig 

för stöttning eller vägledning av någon som redan behärskar det eleven är på väg att 

utveckla. Stöttning kan ske genom kommunikation eller genom att den som redan kan det 

eleven är på väg att lära sig visar eleven hur den ska göra (Säljö 2000, s. 119-125). Enligt 

Säljö (2000, s. 119-125) menar Vygotskij att kommunikation sker genom det talade och 

skrivna språket med hjälp av kompletterande verktyg. Lärarens uppgift från ett 

sociokulturellt perspektiv är att skapa tillfällen där eleverna ges möjlighet att interagera och 

kommunicera tillsammans med varandra och tillsammans läraren.  

 

Språket kan vara avgörande för vilka matematiska kunskaper en elev kommer att tillägna sig 

genom undervisningen. Matematiken har ett speciellt fackspråk vilket läraren har i uppgift 

att uppmärksamma för att underlätta för eleverna att tillägna sig detta språk (Löwing 2004, 

s. 69). Matematikens språk innefattar inte bara mångtydiga begrepp som volym, produkt, tal, 

funktion etc. utan utgörs även av olika symboliska uttryck. För att kommunikationen i 

matematikämnet ska vara meningsfull menar Löwing (2004, s. 69, 112) att lärare och elever 

måste använda ett gemensamt adekvat språk för ämnet.  

 

I matematikundervisning innebär kommunikation en företeelse som involverar flera aktörer. 

Elever och lärare liksom läromedel kan enligt Löwing (2004, s. 112-113) utgöra dessa 

aktörer. Kommunikation och matematiska resonemang mellan elever och lärare likväl som 

mellan elever är en viktig del av kunskapsprocessen vid problemlösning (Taflin 2007, s. 18-

19). För att kommunikationen ska leda till kunskap menar Taflin m.fl. (2007, s. 19) att 

läraren måste ha goda matematikkunskaper samt förståelse för elevernas tankar och idéer. 

Författaren poängterar att de resonemang som förekommer i undervisningen ska utgå från 

elevernas egna idéer och det är lärarens roll att lyfta fram elevernas matematiska idéer samt 

tydliggöra på vilket sätt elevernas idéer löser det problem de har arbetat med. Att kunna 

kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer är en förutsättning för matematisk 

kommunikation. Matematisk kommunikation innebär att det sker ett utbyte av matematiska 
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tankar och idéer i syfte att träna det matematiska språket eller ge en redogörelse för en 

enskild lösning (Taflin 2007, s. 21).  

 

Matematisk kommunikation kan beskrivas med två olika begrepp vilka är lotsning och 

stöttning. Dessa begrepp kan ses som två olika sätt att förstå kommunikationen mellan lärare 

och elever. Begreppet lotsning är beskrivande för en situation där eleven inte själv behöver 

fundera. Istället är det läraren som lägger orden i munnen på eleven och på så vis löser 

problemet åt eleven (Taflin 2007, s. 115). Stöttning är det begrepp som används då läraren 

strukturerat använder en metod som eleven successivt kan ta över för att nå en lösning på 

uppgiften (Taflin 2007, s. 115). Metoden lärarna använder ska utveckla de nya kunskaper 

eleven behöver för att kunna lösa uppgiften (Taflin 2007, s. 115). Eleverna bör också 

uppmuntras till att ställa frågor under problemlösningsprocessen eftersom det leder till att 

eleven kan tillägna sig de ledtrådar den behöver för att lösa uppgiften (Lester i Taflin 2007, 

s. 116).  

 

En lektion med matmatiska problem kan delas in i olika faser i vilka läraren har olika 

uppgifter. Taflin (2007, s. 168-174) har gjort en sammanställning av olika forskares 

fasindelningar av problemlösningsprocessen. I sin studie utgår hon från fyra olika faser vilka 

är: 

 
1. Introduktionsfas 

2. Idéfas med lösningsutkast  

3. Lösningsfas 

4. Redovisningsfas  

 
     (Taflin 2007, s. 173-174) 

 

Ovanstående faser tar sin utgångspunkt i Lesters liksom Schoenfelds teorier om hur 

problemlösningsprocessen kan delas in i olika faser. De använder sig däremot endast av tre 

faser när de redogör för hur arbetet med matematiska problem kan organiseras (Lester och 

Schoenfeld i Taflin 2007, s. 171-174). I den första av Taflins fyra faser är lärarens uppgift 

att introducera problemet för eleverna och se till att eleverna uppfattar problemet (Taflin 

2007, s. 173). I den andra fasen ska eleverna försöka lösa problemet. Detta arbete sker 

antingen enskilt eller i grupp med en eller flera kamrater. Arbetet kan även ske med viss 

hjälp av läraren. Fördelar med att eleverna får möta problemet enskilt menar Taflin (2007, s. 

223) kan bidra till en mångfald av olika lösningsförslag. Det innebär även att elever som tar 

längre tid på sig att komma igång med arbetet ges tid till detta enskilt vilket innebär att 

sannolikheten att de kan bidra i kommande gruppdiskussion ökar. Lärarens uppgift i den 

andra fasen är att uppmuntra eleverna till att lösa problemet (Taflin 2007, s. 173). I den 

tredje fasen löser eleverna delar av eller hela problemet. Eleverna ska ges möjlighet att 

diskutera sina lösningar med kamrater eller med läraren (Taflin 2007, s. 174). Eleverna ska i 

fas tre diskutera olika lösningars rimlighet och komma överens om en eller flera fungerande 

lösningar. Taflins fas två och tre utgör enligt Lester (Lester i Taflin 2007, s. 171-174) och 

Schoenfeld (Schoenfeld i Taflin 2007, s. 171-174) en andra gemensam fas. Enligt Taflin 

(2007, s. 174) ska problemets lösningar redovisas i en fjärde fas vilket kan göras av läraren 

eller eleverna och bör ske i helklass. Redovisningstillfället ska innebära att lösningar jämförs 

med varandra. Olika matematiska idéer ska diskuteras och mönster, samband och 

generaliseringar bör göras (Taflin 2007, s. 174). Taflins sista fas påminner om Lesters 

liksom Schoenfelds tredje och sista fas (Lester och Schoenfeld i Taflin 2007, s. 171-174).  
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Den arbetsmetod som ovanstående fasindelning innebär går ofta under begreppet EPA vilket 

är en förkortning för ett arbete som innebär att eleverna arbetar Enskilt, Par, Alla. EPA är 

alltså jämförbart med de fasindelningar av en problemlösningslektion där Taflin (2007, s. 

173-174) menar att ett matematiskt problem bör bearbetas med enskilt arbete, arbete i 

par/grupper och avslutas genom en helklassdiskussion.   

 

Ovan beskrivs hur en problemlösningslektion kan delas in i olika faser samt hur arbetet i 

dessa faser bör organiseras. För att arbetet i de olika faserna ska leda till lärande krävs en 

viss förberedelse av lärarna. Den typ av förberedelser och krav som finns på läraren kan 

sättas in i fem undervisningspraktiker vilka finns beskrivna i boken 5 undervisningspraktiker 

i matematik (Smith & Stein 2014). Författarna redogör för fem undervisningspraktiker vilka 

har utformats i syfte att underlätta för läraren i användandet av elevernas lösningar för att 

öka elevernas matematiska förståelse (Smith & Stein 2014, s. 22). Den första av de fem 

praktikerna handlar om att läraren ska förutse vilka strategier eleverna kan komma att 

använda för att lösa problemet. Föregående är något läraren gör i planeringsstadiet till 

skillnad från kommande praktiker. Att förutse innebär enligt författarna att själv lösa 

problemet på så många olika sätt som möjligt (Smith & Stein 2014, s. 23). Författarna menar 

också att läraren kan ta del av forskning om hur eleverna lär sig det matematiska innehållet i 

en uppgift eftersom det innebär att läraren kan förbereda sig på vilken typ av frågor som bör 

ställas till eleverna för att uppmärksamma dem på olika samband i problemet. Den andra 

undervisningspraktiken handlar om att läraren ska ”överblicka och notera hur eleverna 

resonerar och arbetar med problemet under lektionen” (Smith & Stein 2014, s. 22). Genom 

att gå runt bland eleverna och se vad de gör och hur de tänker kan läraren få ett underlag för 

vad eller vems tankar som ska uppmärksammas under kommande klassdiskussion. Under 

momentet ska läraren även ställa frågor till eleverna som synliggör deras tankeprocess och 

hjälper dem att få tankar att klarna. Att ställa frågor till eleverna under lösningsprocessen 

möjliggör även för läraren att få en bild av hur mycket av problemets matematiska innehåll 

eleven förstår (Smith & Stein 2014, s. 22-23). I den tredje undervisningspraktiken ska 

läraren välja ut de arbeten som anses lämpliga att presentera och diskutera i klassen. Detta 

eftersom att arbetet ska syfta till att undersöka ett förbestämt matematiskt område och 

genom valet får läraren bättre kontroll över kommande diskussion (Smith & Stein 2014, s. 

24). Den fjärde undervisningspraktiken innebär att läraren ska organisera presentationerna i 

en ordning som på bästa sätt ger eleverna en fördjupad förståelse för problemets 

matematiska innehåll. Den femte och sista praktiken innebär att läraren ska hjälpa eleverna 

att koppla ihop olika lösningar med varandra samt till lektionens nyckelinnehåll (Smith & 

Stein 2014, s. 28). Författarna menar att syftet med de fem undervisningspraktikerna är att 

ge lärarna bättre kontroll över den elevcentrerade undervisningen (Smith & Stein 2014, s. 

29). De menar att en noggrann planering minskar ögonblicklig improvisation vilket i sin tur 

leder till att energi kan läggas på att lyssna in och förstå långsökta strategier eller planera 

matematiska kopplingar mellan olika lösningsförslag. Det i slutändan menar författarna 

leder till att klassdiskussionerna får ett bättre sammanhang trots att undervisningen behåller 

en elevcentrerad karaktär (Smith & Stein 2014, s. 29).  
 
2.4 Fortbildning för förändrad undervisning?  
Resultatet i den systematiska litteraturstudien visar att lärare som deltagit i fortbildning som 

på olika sätt fokuserat på problemlösning i stor utsträckning gör förändringar i sin 

undervisning med matematiska problem (Tarim 2009; Kramarski och Revach 2009; Wood, 

Williams & McNeal 2006; Sakshaug och Wohlhuter 2010; Ho och Hedberg 2005; O’Shea 

och Leavy 2013). Gemensamt för all forskning är att förändringarna i olika grad syns i 

lärarnas val av problem, hur lärarna introducerar problemet för eleverna, vilken typ av 
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interaktion och kommunikation som förekommer i undervisningen samt hur eleverna tillåts 

presentera sina lösningar.  

 

Forskning visar att lärare som deltagit i fortbildning i matematisk problemlösning i större 

utsträckning än tidigare använder sig av problem som går att lösa med olika slags metoder 

och strategier (Ho och Hedberg 2005, s. 247; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 404). 

Forskning visar även att lärare som deltagit i fortbildning sällan avslöjar delar av problemet 

när de introducerar och presenterar problemet för eleverna. Det gör att uppgiften behåller 

karaktären av ett matematiskt problem. I flera fall där lärare inte deltagit i fortbildning i 

matematisk problemlösning eller i fall där läraren inte känt sig bekväm med 

undervisningsmetoden tenderar läraren att vid introduktionen av problemet visa eleverna en 

strategi som fungerar för att lösa problemet. Det gör att uppgiften går från att vara ett 

matematiskt problem till att bli en rutinuppgift (Kramarski och Revach 2009, s. 392–393; 

Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 402, 406-407; Wood m.fl. 2006, s. 234). 

 

I de klasser där lärarna deltagit i fortbildning finns en annan typ av interaktion och 

kommunikation. Lärarna ställer generellt andra sorters frågor till eleverna än lärare som inte 

deltagit i fortbildning (Tarim 2009; Kramarski och Revach 2009; Wood m.fl.2006; 

Sakshaug och Wohlhuter 2010; Ho och Hedberg 2005; O’Shea och Leavy 2013). 

Undervisningen är även mer elevcentrerad än tidigare i de klasser där lärarna deltagit i 

fortbildning. I många klassrum har undervisning förändrats från att ha varit procedurinriktad 

och styrd av läraren till att det är eleverna som driver undervisningen framåt (Kramarski och 

Revach 2009, s. 391–393; O’Shea och Leavy 2013, s. 303–306; Wood m.fl. 2006, s. 234–

235). Lärare som deltagit i fortbildning använder sig även i större utsträckning av par-

/grupparbeten när eleverna arbetar med problemlösning (O’Shea och Leavy 2013, s. 314; Ho 

och Hedberg 2005, s. 247; Tarim 2009, s. 335–336; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 401–

402).  

 

Forskning visar även att det finns en skillnad i hur eleverna tillåts att presentera sina 

lösningsförslag beroende på om lärarna deltagit i fortbildning eller inte. I de fall där lärarna 

deltagit i fortbildning utgår presentationen av lösningsförslag i större utsträckning än 

tidigare av elevernas olika lösningar på problemet. Eleverna får presentera sina 

lösningsförslag för varandra istället för att läraren väljer vilka lösningsmetoder som ska 

presenteras för eleverna. Forskning visar däremot att några lärare, trots deltagande i 

fortbildning, har svårt att inte styra och lotsa eleverna när olika lösningsförslag presenteras 

(Wood 2006, s. 234–235; 2009, s. 391–393; O’Shea och Leavy 2013, s. 313).  
 

2.5 Lärarens roll i arbetet med matematiska problem  
Lärarens roll vid en undervisning med matematiska problem är viktig. Forskning visar att 

lärarens val av problem har stor betydelse för vilka kunskaper eleverna kan komma att 

tillägna sig genom undervisningen. Lärare som väljer problem som inte är av rutinkaraktär 

möjliggör för eleverna att genom undervisningen ta del av olika metoder och strategier för 

att lösa problemet (Ho och Hedberg 2005, s. 247; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 404). 

Läraren har också en viktig roll när det kommer till hur problemet presenteras för eleverna. 

Vid introduktionen är det viktigt att läraren inte avslöjar delar av problemets matematiska 

innehåll för eleverna eller leder in eleverna på olika strategier för att lösa problemet. 

(Kramarski och Revach 2009, s. 392–393; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 402, 406-407; 

Wood m.fl. 2006, s. 234).  
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Lärarens uppgift vid en undervisning med matematiska problem är även att skapa en 

undervisning som drivs framåt med hjälp av elevernas idéer och lösningar av problemet 

(Asami-Johansson 2015, s. 113–114). Forskning visar också att undervisningen ska vara 

elevcentrerad vilket de menar blir resultatet om undervisningen drivs framåt av eleverna 

istället för av läraren. Lärarens roll vid en undervisning med matematiska problem bör alltså 

vara mer vägledande är styrande (Tarim 2009; Kramarski och Revach 2009; Wood 

m.fl.2006; Sakshaug och Wohlhuter 2010; Ho och Hedberg 2005; O’Shea och Leavy 2013).  
 

En viktig uppgift för läraren i arbetet med matematiska problem är att organisera en 

undervisning där eleverna tillåts presentera sina lösningsförslag för varandra. Ett 

undervisningsklimat där eleverna tillåts denna typ av interaktion ger eleverna förutsättningar 

för att hitta samband mellan sina egna och sina klasskamraters lösningar av problemet. 

Läraren måste ge eleverna möjlighet till att generalisera och dra slutsatser om olika 

lösningsförslag och kommunicera med matematiken som utgångspunkt. Elevernas 

upptäckter och slutsatser bör utgöra en grund för deras kommande undervisning. (Kramarski 

och Revach 2009, s. 391-393; Wood m.fl. 2006, s. 234–235).               
 

3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i det didaktiska perspektivet ”rutiner och 

interaktion i klassrummet” undersöka hur lärare organiserar en undervisning med 

matematiska problem.   

 

Syftet konkretiseras i följande frågeställning:  

 Hur organiserar lärare sin undervisning med matematiska problem?  

 

4 Metod 
I kommande kapitel beskrivs den metod som använts till studien samt hur studiens urval har 

gått till. Studiens forskningsetiska överväganden presenteras och en beskrivning av studiens 

genomförande återges. Därefter beskrivs analysmetoden för studiens empiri och begreppen 

validitet och reliabilitet avgränsas.  
 

4.1 Val av metod 
I den här undersökande studien har en kvalitativ metod använts. Inom 

samhällsvetenskaperna är de vanligaste metoderna som används vid kvalitativa 

undersökningar observationer och intervjuer (Eliasson 2013, s. 22). Dessa används ofta i 

kombination med varandra vilket även görs i denna studie. En kombination av dessa två 

metoder möjliggör för forskaren att följa upp sådant som iakttagits under observationen vid 

intervjutillfället (Eliasson 2013, s. 22). Syftet med observationerna i den här studien var att 

få en bild av hur lärare organiserar sin undervisning med matematiska problem. Intervjuerna 

möjliggör för en djupare förståelse av hur lärarna väljer att organisera undervisningen med 

matematiska problem. En kombination av dessa två metoder gör det möjligt att besvara 

studiens syfte och frågeställning.    

4.1.1 Observation  
Innan lärarna intervjuades genomfördes en observation av respektive lärares undervisning. 

Observationerna gjordes vid ett undervisningstillfälle där eleverna fick arbeta med 

matematisk problemlösning. Samtliga lärare hade fått direktiv om att det var en lektion med 

matematisk problemlösning som var av intresse att observera. Det var upp till varje enskild 
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lärare att bestämma hur undervisningen med matematiska problem skulle organiseras samt 

vilket problem eleverna skulle få arbeta med. Observationen gjordes i syfte att få en bild av 

respektive lärares verksamhet. Observationer kan genomföras på olika vis enligt Kihlström 

(2007a, s. 31). Hon menar att en observation kan göras med hjälp av ett löpande protokoll 

men även mer strukturerat vilket innebär att observatören i förväg har bestämt vad som ska 

observeras. De iakttagelser som görs under en observation bör på något sätt noteras genom 

anteckningar eller observationsprotokoll (Kihlström 2007a, s. 31; Eliasson 2013, s. 22).   

 

Som grund för observationerna i den här studien har en checklista och en observationsmatris 

(se Bilaga 1) använts för att möjliggöra att samma företeelser observerats i de olika 

klasserna. Checklistan gjordes med inspiration från Kihlström (2007a, s. 32) och som 

utgångspunkt för vad som ansågs aktuellt att observera i den här studien användes studiens 

frågeställning liksom det didaktiska perspektivet ”rutiner och interaktion i klassrummet” (se 

2.3 Didaktiska perspektiv). Observationsmatrisen utformades i syfte att fungera som ett 

löpande protokoll (Kihlström 2007a, s. 31) för att möjliggöra att anteckna sådant som inte 

innefattades av checklistan. Observationsmatrisen tog också utgångspunkt i det didaktiska 

perspektivet ”rutiner och interaktion i klassrummet” vilket resulterade i att den utgick från 

den typ av fasindelningar som beskrivs närmare under kapitlet 2.3.4 Rutiner och interaktion 

i klassrummet. De fyra faser som beskrivs av Taflin (2007, s. 173-174) korrigerades något 

vilket resulterade i att fas 2 och 3 utgjorde en gemensam fas. Detta resulterade i att 

observationsmatrisen delades in i tre delar vilka var Presentation av problemet, Arbete med 

problemet och Presentation av lösningsförslag (se Bilaga 1).   
 

Vid en observation kan observatören förhålla sig på fyra olika sätt i sin roll som observatör 

(Eliasson 2013, s. 22-23). De fyra olika rollerna benämns av Eliasson (2013, s. 22-23) som 

den renodlade deltagaren, den observerande deltagaren, den deltagande observatören och 

den renodlade observatören. Att förhålla sig till den deltagande observatören innebär att 

observatören förhåller sig passivt till omgivningen vilket gjorts i den här studien (Eliasson 

2013, s. 22-25). Fokus under observationerna har varit att dokumentera och observera utan 

att påverka undervisningsmiljön. För att underlätta observationen och observera sådant som 

ansågs relevant utifrån studiens syfte användes observationsunderlaget (se Bilaga 1) vid 

samtliga observationer.  

4.1.2 Intervju  
En kvalitativ intervju är ett samtal mellan den som intervjuar och informanten, alltså den 

som blir intervjuad. Till formen liknar en kvalitativ intervju till stor del ett vanligt samtal 

(Kihlström 2007b, s. 48). Skillnaden mellan ett vanligt samtal och en kvalitativ intervju är 

att samtalet har ett bestämt fokus där frågor och ämnet är något som intervjuaren delvis 

bestämt innan samtalet tar vid (Kihlström 2007b, s. 48; Eliasson 2013, s. 24). För att 

information inte ska missas eller missförstås bör intervjuer dokumenteras. En fördel är att 

detta görs genom ljudinspelningar men om det inte är möjligt kan ett alternativ vara att föra 

anteckningar under samtalets gång. I den här studien har samtliga intervjuer spelats in. 

Fördelar med att en intervju spelas in är att det möjliggör för den som intervjuar att med 

informantens samtycke citera delar av intervjun (Eliasson 2013, s. 25). Det är viktigt att den 

som intervjuar inte styr in informanten på ett visst svar genom att ställa ledande frågor. De 

frågor som används ska vara öppna frågor vilket innebär att följdfrågor ställs utifrån 

respondentens svar och inte utifrån en i förväg bestämd ordning (Kihlström 2007b, s. 49).  

 

Det finns tre olika typer av intervjuer enligt Eliasson (2013, s. 26). Dessa benämns som 

ostrukturerad intervju, halvstrukturerad intervju och strukturerad intervju. Till den här 
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studien valdes halvstrukturerade intervjuer då en sådan typ av intervju omfattar flera frågor. 

Det innebär att fler områden kan täckas in samtidigt som intervjuaren ges möjlighet att följa 

upp frågor som informanten lämnar intressanta eller oväntade svar på (Eliasson 2013, s. 26). 

Intervjuerna i den här studien genomfördes efter att en observation av lärarnas undervisning 

iakttagits. Därmed kunde intervjuerna fungera som ett komplement till vad som setts under 

observationerna. Intervjuerna möjliggör till att lättare förstå lärarnas skäl till hur och varför 

de väljer att organisera undervisningen med matematiska problem på ett visst sätt. Som 

underlag vid intervjuerna användes en intervjuguide (se Bilaga 2) för att intervjuernas 

innehåll skulle syfta till att besvara studiens frågeställning samt för att samtliga lärare skulle 

få besvara samma grundläggande frågor. 

När intervjufrågorna skapades var studiens syfte och frågeställning utgångspunkt. Studiens 

syfte var att undersöka hur lärare organiserar undervisningen med matematiska problem med 

utgångspunkt i det didaktiska perspektivet rutiner och interaktion i klassrummet. Där av 

ligger fokus på frågorna i hur lärare organiserar undervisningen vid introduktionen av 

problemet, arbetet med problemet och presentationen av lösningsförslag. Tanken med den 

typen av fokus var att frågorna skulle bidra med ytterligare data och därmed bli ett 

komplement till det som iakttagits under observationerna. Syftet med intervjuerna var alltså 

att få en djupare förståelse för det som tidigare hade observerats.    
 

4.2 Urval 
Med studiens syfte och frågeställning som utgångspunkt ansågs undervisande lärare i 

matematik vara aktuella deltagare i studien. Till att börja med kontaktades rektorn på en 

skola via e-post för att få ett godkännande om att det var okej att skicka en förfrågan om 

deltagande i studien till undervisande lärare i årskurs F-3. Rektorn gav ett godkännande till 

detta och lärarna kontaktades därefter via e-post. Därefter kontaktades ytterligare fyra lärare 

varav tre arbetade vid andra skolor än den som kontaktats till en början. Två av de lärare 

som kontaktades undervisar i årskurs 4-6. Totalt deltog fem lärare i studien vilka finns 

beskrivna i tabell 1. 

  

Tabell 1,beskrivning av deltagande lärare i studien. 

Lärare Årskurs År som lärare Utbildning och fortbildning  

A 3 15 Ma/no 1-7, även läst idrott och bild. Matematiklyftet 

problemlösning. 

B 2 30 Lågstadielärarlinjen, även läst en kurs specialmatematik. 

Matematiklyftet problemlösning.     

C 1 14 Grundskollärare 1-7 inriktning natur/teknik, även läst matematik. 

Matematiklyftet taluppfattning.  

D 4 10 Obehörig då C-uppsatsen inte är färdig, läst sve/eng 1-7, även läst 

en del matematik. 

E 6 18 Ma/no 1-7. Lärarlyftet matematik, Matematiklyftet problemlösning.  
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4.3 Forskningsetiska överväganden 
I kommande stycke kommer studiens forskningsetiska överväganden att redovisas. 

 

Deltagarna i denna studie har genom ett informationsbrev där studiens syfte beskrevs fått 

tagit del av vad deltagande i studien innebär. De forskningsetiska principerna består av fyra 

huvudkrav vilka varit aktuella för den här studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 6-7). De fyra 

huvudkraven är följande:  

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om forskningens syfte. 

De berörda ska även informeras om vad som gäller vid deltagande i undersökningen 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7-8). Deltagarna i den här studien fick ta del av studiens syfte och 

upplägg genom ett informationsbrev som skickades ut strax före studien (se Bilaga 3). I 

brevet framgår det tydligt att deltagandet är frivilligt och att den deltagande när som helst 

kan avbryta sin medverkan i studien.   

 

Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att de som deltar i undersökningen själv har rätt att bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Det innebär att de som medverkar i 

undersökningen kan bestämma om och hur länge de vill delta i undersökningen. Den som 

deltar kan när som helst också välja att avbryta undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, 

s.10). I den här studien gavs denna information till de deltagande via informationsbrevet där 

det även framgick att eventuell data som samlats in inte kommer att användas om deltagaren 

väljer att avbryta sitt deltagande i studien (se Bilaga 3).   

 

Konfidentialitetskravet  

Med detta krav avses att de uppgifter om vilka personer som deltar i undersökningen i 

största möjliga mån ska behandlas konfidentiellt. Det innebär att personuppgifter ska 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Deltagarna i 

den här studien informeras via informationsbrevet om att deltagarnas namn liksom skolans 

geografiska plats inte kommer att anges i studien. Detta för att de som tar del av 

undersökningen inte ska kunna identifiera någon av deltagarna. Via informationsbrevet (se 

Bilaga 3) informeras deltagarna om att det endast är författaren och eventuellt dennes 

handledare och examinator som kommer ta del av materialet. Deltagarna informerades om 

att all insamlad data kommer raderas så fort uppsatsen blivit godkänd.  

 

Nyttjandekravet  

Det sista kravet går under benämningen nyttjandekravet och innebär att uppgifter som 

samlats in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Det innebär att uppgifter inte får användas eller lånas ut för 

icke-vetenskapliga syften. De får därmed inte användas för kommersiellt bruk. En 

rekommendation från Vetenskapsrådet (2002, s. 15) är att forskaren bör erbjuda 

undersökningens deltagare att ta del av forskningsresultatet samt upplysa deltagarna om var 

resultatet kommer att publiceras. I den här studien gjordes det genom informationsbrevet (se 

Bilaga 3) där det framgår att deltagarna har möjlighet att ta del av studien när den är färdig.           
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4.4 Pilotstudie  
Innan den första observationen och intervjun genomfördes gjordes en pilotstudie i form av 

en intervju tillsammans med en undervisande lärare i matematik. Urvalet till pilotstudien 

gjordes efter samma kriterier som de ordinarie intervjuerna (Eliasson 2013,s. 42-43). Syftet 

med pilotstudien var att testa intervjufrågorna för att bekräfta att frågorna uppfattades så 

som de var tänkta att uppfattas. Pilotstudien genomfördes utan observation av lärarens 

undervisning då det inte fanns möjlighet till en sådan samt att det var kontroll av 

intervjufrågorna som var det främsta syftet med pilotstudien. Frågorna ställdes till läraren 

som vid en vanlig intervju. Därefter diskuterades frågorna tillsammans med läraren för att få 

dennes tankar och idéer om frågorna eventuellt bör omformuleras. Pilotstudien resulterade i 

att vissa frågor formulerades om för att få en tydligare koppling till studiens syfte och 

frågeställning. Diskussionen med läraren resulterade även i att fler frågor lades till i 

intervjun.  
 

4.5  Genomförande 
Innan varje enskild lärare intervjuades gjordes alltså en observation av en lektion där läraren 

blivit ombedd att låta eleverna arbeta med matematisk problemlösning. 

Observationsunderlaget bestod av en checklista samt en observationsmatris (se Bilaga 1) 

vilka beskrivs mer ingående under rubrik 4.1.1 Observation. Några av de lektioner som 

observerades bestod av fler moment än bara matematisk problemlösning och 

observationsanteckningar fördes då endast under den tid som var avsatt för problemlösning. 

Syftet med observationsmatrisen var att fungera som ett löpande protokoll där reflektioner 

och funderingar om lärarens undervisning kunde antecknas. Observationsanteckningarna 

fanns som underlag vid efterföljande intervjuer för att vid behov tydliggöra eventuella 

funderingar. Observationstillfällena var mellan 40-55 minuter långa. Under samma dag som 

respektive observation genomfördes gjordes även en intervju med respektive lärare. Innan 

varje intervju ägnades 10-15 minuter åt att läsa igenom de anteckningar som gjorts under 

observationen. Detta för att se om insamlad data behövde förtydligas under intervjun. 

Intervjuerna varade mellan 13-25 minuter.  

 

4.6  Analysmetod 
Vid en kvalitativ insamlingsmetod av data bör den information som har samlats in göras om 

till text för att en analys ska vara möjlig (Larsen 2009, s. 101). Intervjuerna i den här studien 

har därför transkriberats till skriven text i syfte att få en översiktlig bild av den information 

lärarna delat med sig av. Anteckningarna som fördes under observationerna har renskrivits i 

nya observationsmatriser för att ge en klarare överblick vilket ansågs underlätta 

analysarbetet. Genomförandet av en kvalitativ insamling av data innebär ofta att det 

tillkommer information som inte anses relevant för studiens frågeställning vilken därför kan 

rensas bort (Larsen 2009, s. 98). Denna typ av information tillkom framförallt under de 

intervjuer som gjordes och irrelevant information sorterades därför bort då intervjuerna 

transkriberades.   

 

När intervjuerna transkriberats sammanfattades informationen i ett och samma dokument för 

att ha all data samlad. Information som ansågs relevant utifrån studiens frågeställning och 

som var återkommande i flera intervjuer markerades i respektive intervju med 

överstryckningsverktyget. Relevant information ansågs vara information som besvarade hur 

lärare organiserar sin undervisning med matematiska problem. Det vill säga hur lärarna 

gjorde när de introducerade problemet, hur eleverna fick arbeta med problemet, hur 

lösningsförslag presenterades samt vilken roll lärarna intog under 

problemlösningsprocessen. Vid analysen av insamlad data gjordes upptäckten att lärarnas 
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organisation av undervisningen med matematiska problem tycks påverkas av olika typer av 

normer. Denna information var egentligen inte något som direkt besvarade studiens 

frågeställning men markerades trots det då det ansågs som en intressant upptäckt att lyfta. 

Detta eftersom påverkan av sociomatiska normer ansågs påverka varför lärarna väljer att 

organisera undervisningen med matematiska problem på ett visst sätt. Upptäckten kan alltså 

ses som ett indirekt svar av studiens frågeställning. Att markera återkommande information 

med hjälp av överstrykningsverktyget gjorde att data som relaterade till varandra enkelt 

kunde hittas med en snabb överblick. Det här beskrivna dokumentet tillsammans med 

checklistan och de renskrivna observationsmatriserna har legat till grund då resultatet 

skrevs.  
  

4.7 Validitet och reliabilitet  
Med begreppet validitet menas hur väl genomförd forskning och de metoder som har 

använts verkligen undersöker det studien avser att undersöka (Fejes och Thornberg 2015, s. 

258). Validitet handlar om att de data som samlas in i en undersökning är relevant utifrån 

studiens frågeställning. Det innebär att de rätta frågorna måste ställas för att fastställa 

undersökningens validitet (Larsen 2009, s. 26, 41). En kvalitativ undersökning innebär ofta 

att det kan vara enklare att försäkra sig om hög validitet i förhållande till en kvantitativ 

undersökning. Föregående menar Larsen (2009, s. 26-27, 80-81) beror på att under en 

intervju, vilket är en kvalitativ undersökningsmetod, är det enklare att göra ändringar under 

arbetets gång om det visar sig att det finns detaljer som är viktiga utifrån undersökningens 

frågeställning. Under en intervju ges forskaren även möjlighet till att reda ut oklarheter samt 

att ställa följdfrågor.    

 

En undersöknings reliabilitet visar hur tillförlitlig en undersökning är (Larsen 2009, s. 81). 

En studies reliabilitet kan avgöras genom att en annan forskare ska kunna genomföra samma 

undersökning och nå samma resultat förutsatt att båda undersökningar utgått från samma 

förutsättningar (Larsen 2009, s. 81; Eliasson 2013, s. 15). Det är svårare att säkerhetsställa 

hög reliabilitet i en kvalitativ undersökning eftersom det vid observationer görs många 

tolkningar. Situationer och händelser kan uppfattas och tolkas olika och det är inte säkert att 

alla forskare gör samma typ av tolkningar (Larsen 2009, s. 81). Larsen (2009, s. 81) menar 

också att det vid intervjuer finns en stor risk att informanten påverkas av den situation den 

befinner sig i just då. Informanten kan även påverkas av den som intervjuar vilket kan 

resultera i att informanten kanske skulle svara något helt annat om intervjun leddes av en 

annan person. Larsen (2009, s. 81) poängterar också att reliabilitet innebär att de data som 

samlats in behandlas på ett noggrant sätt. Genom att hålla ordning på intervju- och 

observationsdata och på vilken informant som har sagt vad, säkerhetsställs studiens 

reliabilitet ytterligare.     

 

En studies validitet och reliabilitet ökar om olika metoder kombineras i undersökningen. 

Anledningen till detta är för att alla metoder har styrkor såväl som svagheter vilket gör att 

olika metoder kan väga upp varandra (Larsen 2009, s. 28).  
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5 Resultat 
I det här kapitlet beskrivs det resultat som framkommit från observationer av undervisningen 

samt intervjuer med lärarna. Inledningsvis ges en kortare beskrivning av lärarnas syn på vad 

matematisk problemlösning innebär för dem samt hur de tänker när de väljer vilket 

matematiskt problem eleverna får arbeta med. Resterande data som observationer och 

intervjuer har genererat struktureras därefter upp i tre huvuddelar vilka är Introduktion till 

problemet, Arbete med problemet samt Presentation av lösningsförslag. De tre delarna har 

inspirerats av den typ av fasindelning som Taflin (2007, s. 168-174) menar bör ligga till 

grund för en problembaserad undervisning i matematik. Resultatet delas in i tre delar och 

följer därmed inte Taflins teori om fyra faser rakt av vilket beror på att resultatet organiseras 

med den här studiens observationsprotokoll som utgångspunkt. Med dessa tre faser som 

utgångspunkt har resultatet analyserats utifrån studiens frågeställning vilket har genererat i 

nya underrubriker inom respektive fas.  
 

5.1 Lärarnas tankar om matematisk problemlösning och om att välja problem 
Under intervjuerna tillfrågades lärarna om vad matematisk problemlösning innebär för dem 

samt att de har fått berätta om vad som avgör vilket problem eleverna får ta del av i 

undervisningen. Under observationerna har det även studerats vilken typ av matematiska 

problem eleverna har fått arbeta med.  

5.1.1 Ett matematiskt problem  
Samtliga lärare som deltagit i studien utgår från en lärobok i sin matematikundervisning. 

Fyra av fem lärare kompletterar den läroboksbaserade undervisningen med matematisk 

problemlösning 1-2 gånger/vecka. Den femte läraren, lärare B, uttrycker själv att hon 

egentligen inte arbetar med problemlösning i sin undervisning.  

 
”Så här som jag gjorde idag, det har jag inte gjort någon gång 

[…]. Det snurrar ju runt i mitt eget huvud så då är det ju svårt 

att lära ut också. (Lärare B, 2016)  

 

Ovanstående citat anges som en orsak till varför problemlösningsuppgifter vanligtvis inte 

förekommer i lärare B:s undervisning. Lärare B förknippar matematisk problemlösning med 

en uppgift som innehåller text, något mer än bara siffror och som avslutas med en 

frågeställning efter texten. Ett matematiskt problem karaktäriseras för lärare B även av att 

uppgiften innehåller och ska besvaras med någon typ av enhet.  

 
Problemlösning för mig är att det är en text, eller en uppgift 
med ett annat innehåll än bara siffror och det finns en enhet i 

texten. (Lärare B, 2016) 

 

Övriga lärare förknippar matematisk problemlösning med uppgifter som inte går att lösa rakt 

av med en given metod. Även lärare D förknippar ett matematiskt problem med text men 

menar att det är en uppgift där det inte rakt av står hur eleverna ska räkna.  

 
Det är väl när det inte har något givet svar eller vad man ska 

säga, när det är lite mer öppna frågor. (Lärare C, 2016) 

 

Lärare C betonar att olika strategier behövs för att ett matematiskt problem ska vara möjligt 

att lösa. Lärare A och E är tydliga med att matematisk problemlösning består av en uppgift 

som är möjlig att lösa på flera olika sätt. För lärare E innebär matematisk problemlösning 
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även att eleverna ska kunna prata matematik, det viktiga med problemlösning menar hon är 

den kommunikativa matematiken.  

 
”Det innebär ju att de ska kunna prata matematik, det är de 

viktiga. Den kommunikativa matematiken. (Lärare E, 2016) 

 

Sammanfattningsvis är lärarnas uppfattning av ett matematiskt problem en uppgift som 

består av text, inte har ett givet svar, kan lösas med olika strategier samt möjliggör för 

matematisk kommunikation.   

5.1.2 Att välja problem  
Samtliga lärare menar att valet av problem i stor utsträckning styrs av vilket matematiskt 

område eleverna arbetar med för stunden, det vill säga i läroboken.   

 
”Det har alltid anknytning till det arbetsområde vi gör, om det 
är tid så är det tid om det är geometriska figurer och former så 

är de det. (Lärare A, 2016) 

 
”Jag försöker att ha till det moment vi jobbar med, så som nu 

till exempel klockan, så försöker jag ha någonting som har med 

det att göra. (Lärare C, 2016) 
 

Lärare E menar att problemet inte får vara för enkelt men heller inte för svårt. Eleverna ska 

få något att bita i och hon poängterar att det problem som väljs ut ska kunna lösas på flera 

olika sätt. Lärare E menar att det ska finnas en progression i problemet så att det inte bara 

går att lösa rakt av och eleverna sedan är färdiga. Hon menar även att det är viktigt att 

problemet leder till att eleverna kan hitta på ett eget liknande problem.   
 
Vi har ju några som är otroligt snabba så därför ska det vara 

något att bita i, att det finns flera olika lösningar och sen det här 

att hitta på ett eget likande problem. Då ser man ju också att då 
har de ju förstått det ännu mer. Om man kan göra ett eget 

liknande problem då har man ju förstått matematiken i 

problemet, inte bara löst det problem man har fått. (Lärare E, 

2016) 

 

Lärare D poängterar att hon ibland även använder sig av en algebraisk NTA-låda
1
 när hon 

väljer problem vilket resulterar i att problemet inte alltid knyter an till det område eleverna 

arbetar med. Hon understryker dock att hon oftast försöker se till att de problem eleverna får 

arbeta med har anknytning till det matematiska område som de vid tillfället arbetar med i 

läroboken.  
 

Resultatet ovan visar att samtliga lärare är angelägna om att det problem eleverna får arbeta 

med har anknytning till samma matematiska område som eleverna arbetar med i läroboken.  
 

                                                        
1 NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), en modell för skolutveckling och undervisning i biologi, fysik, kemi, 
teknik och matematik.  
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5.2 Introduktion av problemet 

5.2.1 Högläsning och matematiska begrepp   
Observationer av undervisningen samt intervjuer med lärarna visar att alla fem lärare läser 

problemet högt för sina elever vid introduktionen. Högläsning sker även vid de tillfällen då 

eleverna får ett eget papper med problemet eller om problemet skrivs på tavlan. Fler av 

lärarna poängterar att det är viktigt att språket inte är avgörande för om en elev har möjlighet 

att lösa ett matematiskt problem eller inte. Lärarna understryker att det är viktigt att svåra 

ord och begrepp som förekommer i problemets frågeställning reds ut tillsammans med 

eleverna. Observationer visar att lärarna till stora delar reder ut begrepp genom att ställa 

frågor till eleverna.   

 
Om det är text att läsa så går vi igenom, för jag vet att det är en 

del som inte reder ut det själv. (Lärare A, 2016) 
 

Vi är alltid noga med att vi går igenom problemet tillsammans 

eftersom att det kan vara läs- och skrivsvårigheter. (Lärare E, 
2016) 

 

Lärare C menar att introduktionen till problemet är viktig ur den aspekten att introduktionen 

ska fånga elevernas intresse att vilja arbeta med problemet. Hon menar därför att problemet, 

om möjligt, kan introduceras som en saga eller annan typ av berättelse.   

 

Observationer visar att samtliga lärare använder sig av tavlan för att skriva upp/rita 

matematiska begrepp/symboler när de introducerar problemet. Några lärare, exempelvis 

lärare B som använder en klocka, tar också hjälp av konkret/laborativt material i samband 

med att de läser problemet för eleverna.  

 
Begrepp är otroligt viktiga i alla ämnen, vad är det som hör hit? 

Vad är det för begrepp som hör till klockan? (Lärare B, 2016) 

5.2.2 Att lösa ett problem gemensamt  
Observationer av undervisningen visar att lärare B och C löser ett problem tillsammans med 

eleverna i samband med introduktionen av problemet. Det problem eleverna sedan får arbeta 

med på egen hand visar sig vara av samma typ som det problem de gemensamt med läraren 

arbetade med vid introduktionen. 

 
Jag tycker det är viktigt att göra ett exempel gemensamt när det 

är så här svårt.(Lärare B, 2016) 

 

Ovanstående citat är från lärare B som menar att det är viktigt med ett gemensamt exempel 

för eleverna när de ska arbeta med någonting som är svårt eller som de är ovana vid. Lärare 

B lägger även mycket tid på att eleverna ska skriva ned sin uträkning när de har löst 

uppgiften vilket hon förklarar med att eleverna är väldigt ovana vid arbetssättet. Lärare C 

menar att det är viktigt att gruppen arbetar tillsammans till en början för att eleverna ska få 

exempel på hur de ska jobba.  

 
Jag tror att jag börjar väldigt mycket tillsammans för att liksom 
få eleverna igång, att de vet, att de får ett exempel på hur man 

ska jobba. (Lärare C, 2016) 
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5.3 Arbete med problemet  

5.3.1 Att arbeta enskilt och tillsammans  
Samtliga lärare låter eleverna vid den observerade lektionen arbeta tillsammans i par eller 

mindre grupper. I undervisningen hos lärare A, B och D får eleverna möta problemet enskilt 

innan de tillåts arbeta med en/flera kamrater. Lärare B, C och D benämner arbetssättet med 

begreppet EPA vilket innebär att eleverna jobbar Enskilt, Par, Alla. Lärare C poängterar att 

hon inte alltid använder sig av den metoden utan att det beror på problemets karaktär. Lärare 

A och E benämner inte metoden som EPA men beskriver ett arbetssätt där eleverna får 

arbeta tillsammans med varandra i par eller mindre grupper. Ett arbete som sedan följs upp 

med en gemensam klassdiskussion likt EPA-modellen. Dessa två lärare berättar även att 

eleverna vid vissa tillfällen, som i lärare A:s undervisning vid observationstillfället, får möta 

problemet enskilt innan de tillåts arbeta tillsammans med en/flera kamrater. Fyra av lärarna 

poängterar att det är viktigt med det enskilda arbetet just för att eleverna ska få möjlighet att 

bearbeta problemet på egen hand.  
 

Just det där med att vara själv först, det tycker jag är bra. För en 

del har en tendens att bara åka med om de sätter sig bredvid 

någon, de har inga direkta idéer och sådär och då bara köper de 
det den andra säger. (Lärare C, 2016) 

 

Lärare B och C menar att det enskilda arbetet är viktigt för att det är större sannolikhet att 

alla elever blir aktiva i diskussionen om de först får arbeta med problemet på egen hand. 

Lärare B menar att eleverna har lättare att formulera sig i pararbetet om de till en början får 

arbeta enskilt med uppgiften. Lärare B poängterar att EPA inte vanligtvis används i hennes 

matematikundervisning utan att eleverna i de flesta fall arbetar enskilt. Ibland planerar hon 

för pararbete i matematik men det arbetet tar också utgångspunkt i elevernas lärobok. 

Eleverna får vid dessa tillfällen jämföra sina svar med varandra och syftet med metoden är 

enligt läraren att eleverna ska få diskutera om och varför de har fått olika svar samt redogöra 

för sin kamrat hur de har tänkt när de löst uppgiften. Lärare B uttrycker att syftet med att låta 

eleverna arbeta på föregående vis är att de då får prata matematik. 

 

Alla lärare tar upp att fördelen med att låta eleverna arbeta tillsammans är att de får 

möjlighet att ta del av hur andra tänker samt se vilka strategier andra använder för att lösa 

problemet. Många av lärarna tar också upp att det är viktigt att eleverna lär sig samarbeta 

med varandra vilket förefaller vara en av de viktigaste aspekterna till varför eleverna under 

problemlösningsprocessen får arbeta tillsammans.  

 
De flesta gick ju igång på att prata för de vet ju att samarbete 

också är viktigt i skolan.(Lärare B, 2016) 

 
Dels så behöver de träna på samarbete och sen är det ju det att 
den kommunikativa matematiken kommer ju inte till sin rätt om 

man inte jobbar tillsammans med någon.(Lärare E, 2016) 

 

Lärare E lyfter även att grupparbete krävs för att den kommunikativa matematiken ska 

komma till sin rätt. Lärare E menar att eleverna har mycket att ge varandra och att deras 

förklaringar inte bara gör kamraten medveten om hur den som förklarar tänker utan hon 

menar att det även leder till att den som förklarar blir medveten om hur den själv tänker när 

den får möjlighet att förklara det för någon annan. Lärare A menar att eleverna även måste 

lära sig det sociala vilket är ytterligare ett argument till varför eleverna tillåts jobba i 
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par/mindre grupper. Hon menar att eleverna måste lära sig hur de kommunicerar, vem som 

ska ta plats och hur en diskussion med andra går till.  

5.3.2 Att vägleda eleverna  
Observationerna visar att elever som behöver vägledning under problemlösningsprocessen i 

stor utsträckning möts av motfrågor av sina lärare. Föregående är något som bekräftas vid 

observationer av undervisning samt under intervjuer med lärarna.  

 
Vi berättar ju aldrig gör si eller så, vi kan läsa och förtydliga 

men vi berättar ju aldrig hur de ska göra. Utan vi försöker med 
hjälp utav frågor få dem att tänka till och komma framåt.(Lärare 

E, 2016)  

 

Lärare A och E väljer att vägleda eleverna genom frågeställningar för att eleverna ska spinna 

vidare på sina egna påbörjade lösningar. De bägge lärarna menar att eleverna därigenom 

utvecklar sitt eget tänkande. Även lärare D poängterar att det är viktigt att genom frågor leda 

eleverna vidare i lösningsprocessen. Hon menar att det kan leda till att eleverna utvecklar 

strategier vilka de vid ett annat tillfälle kan använda för att komma vidare på egen hand. 

Lärare E ger ett exempel på en elev som ville ha hjälp att förklara sin lösning för en kamrat 

eftersom kamraten inte förstod när eleven själv gjorde det. Lärare E berättar att hon då lät 

eleven förklara medan hon stod bredvid och lyssnade. Genom att hon ställde frågor 

utvecklade eleven sin strategi så pass att han kunde skriva ned en uträkning till det han redan 

hade ritat vilket fick kamraten att förstå hur han gjort för att lösa problemet.  
 

Lärare B har svårt att redogöra för hur hon vägleder eleverna eftersom hon vanligtvis inte 

arbetar med problemlösning i sin undervisning. Observationen visar att läraren är väldigt 

drivande i undervisningen som helhet när de arbetar med problemet. Den kommunikation 

som förekommer utöver då eleverna tillåts arbeta i par består av att läraren ställer frågor till 

hela klassen som genom handuppräckning besvaras av eleverna.  

 
Jag tycker det är viktigt att liksom hjälpa dem så pass mycket 

att de känner att de kommer fram till rätt svar, så att man inte 

lämnar dem, ja men du kan inte då tar vi nästa, utan att de får 
lyckas. (Lärare C, 2016) 

 

Lärare C understryker genom ovanstående citat vikten av att vid vissa tillfällen ge eleverna 

ledtrådar om hur de ska göra för att hitta en lösning på problemet. Anledning till det är, som 

även kan utläsas av citatet, att hon anser att eleverna måste få känna att de lyckas.  

5.3.3 Kommunikation och matematiska problem  
Samtliga lärare är överens om att olika typer av kommunikation utgör en viktig roll när 

eleverna arbetar med matematiska problem. Detta är något som framgår under intervjuerna 

men även något som noteras under observationstillfällena. I samtliga klassrum skapas 

flertalet tillfällen som möjliggör för kommunikation under problemlösningsprocessen. 

Observationer visar att eleverna har möjlighet att anteckna under problemlösningsprocessen 

och samtliga lärare uppmanar även sina elever till att rita och skriva ned hur de gör när de 

löser problemet. Lärarna uppmuntrar också eleverna till att gemensamt i deras par/mindre 

grupper komma fram till en lösning som samtliga deltagare har förståelse för.    

 



 

26 
 

För många är ju matematik abstrakt, och då måste man ju få se 

det tydligt framför sig. Det är ju det som är liksom tjusningen, 
att se.(Lärare E, 2016) 

 

Lärare C lyfter att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att rita/skriva ner sina lösningar 

då vissa elever behöver en bild för att komma ihåg. Även lärare E poängterar alltså att det är 

viktigt att eleverna får se lösningarna framför sig. Hon menar därför att lösningarna måste 

skrivas ned eller göras med hjälp av laborativa material.  

 
Den skriftliga kommunikationen är också viktig, de går hand i 

hand. (Lärare E, 2016) 

 

Alla fem lärare menar att det är viktigt att eleverna har möjlighet att använda sig av det 

skriftliga språket och bildspråket likväl som det verbala språket under hela 

problemlösningsprocessen. Lärare E understryker däremot att det framförallt måste göras 

plats för just den verbala kommunikationen när eleverna arbetar med matematiska problem. 

 
Det är ju liksom problemlösning.(Lärare E, 2016) 

 

Ovanstående citat är kopplat till vilken betydelse lärare E anser att kommunikation har när 

eleverna arbetar med matematisk problemlösning. Läraren menar att eleverna genom 

problemlösning givetvis tränar sitt logiska tänkande och hänvisar till skolans styrdokument 

men påpekar att det viktigaste med problemlösning är att det görs plats för den 

kommunikativa matematiken. Lärare E menar att det är i arbetet med matematiska problem 

som hon som lärare får möjlighet att bedöma det kommunikativa genom att lyssna till 

elevernas redovisningar och diskussioner med varandra.  

 

Lärare B anser att det är viktigt med kommunikation men upplever själv att kommunikation 

elev–elev förekommer alltför sällan i hennes undervisning i förhållande till kommunikation 

lärare–elev.  

 
Jag väljer att inte jobba så för […] många vill ha arbetsro. Och 

där är ju ett dilemma, arbetsro blir det ju inte när man pratar, men 

när de börja prata med varandra två och två här, så var det ju inte 

oro för det heller, utan de prata ju om det de skulle. (Lärare B, 
2016) 

 

Ovanstående citat liksom att eleverna är otränade i att kommunicera med varandra är 

argumenten till varför lärare B tror att kommunikationen elev–elev inte förekommer särskilt 

ofta i hennes undervisning. Hon poängterar däremot att det bara kan bli bättre och 

understryker att hon ser positivt på den undervisning hon ägnat sig åt vid 

observationstillfället.  
 

5.4 Presentation av lösningsförslag     

5.4.1 Vem ska presentera lösningar   
Observationer visar att det både är lärarna och eleverna som redovisar hur problemet kan 

lösas. Presentationen av lösningsförslag är något som organiseras väldigt olika i de klasser 

som har observerats. Trots föregående iakttagelser ger intervjuer med lärarna en annan bild 

av hur presentationen av lösningsförslag organiseras. Samtliga lärare säger under intervjun 

att det är viktigt att det är eleverna som visar hur problemet kan lösas. De menar att det inte 
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bara är rätt svar som ska synliggöras utan det som är viktigt att synliggöra är hur eleverna 

gjort för att nå en lösning på problemet.   
 

Observationer av undervisning hos lärare B visar däremot att samtliga elever fick berätta vad 

de kommit fram till för lösning men ingen elev gavs tillfälle att förklara hur det gjort för att 

komma fram till det svar de redovisade. Läraren konstaterade att några elever hade rätt svar 

och visade sedan hela gruppen hur de kan tänka för att komma fram till en lösning på 

problemet.  

 
Jag gav förklaringen idag för jag tyckte att det hade varit en lång 

stund. Nästa gång vi gör det så har vi redan rutinen inne, så då 

kan ju någon annan förklara. (Lärare B, 2016) 

 

Lärare B var medveten om att det var hon som visade eleverna en lösning på problemet och 

tog i citatet ovan upp anledning till det. Lärare B betonar vid flera tillfällen under intervjun 

att det till en början handlar lika mycket om att eleverna måste träna själva processen, hur 

själva arbetsmetoden går till.    

 

Lärare A tycker även hon att det är viktigt att alla elever får säga vad de kommit fram till för 

lösning och poängterar att det är viktigt att eleverna samtidigt förklarar hur de har gjort för 

att nå en lösning av problemet. Föregående menar läraren är viktigt för att eleverna ska få 

möjlighet att ta del av varandras strategier och lösningsförslag och därigenom lära av 

varandra. Lärare A menar att hon alltid, oavsett om eleverna arbetar med problemlösning 

eller inte, planerar för något gemensamt där elevernas liksom lärarens tankar blandas med 

varandra. Gemensamma genomgångar menar lärare A ger möjlighet till att diskutera 

matematik. 

 

Observationen visar att lärare C sammanfattar lösningen på det problem läraren och eleverna 

arbetade med tillsammans. Det gör hon med hjälp av eleverna genom att ställa frågor där 

eleverna ges möjlighet att svara vad klassen gemensamt har kommit fram till. Läraren 

poängterar i intervjun att hon inte hann med en gemensam genomgång efter att eleverna 

arbetat med sitt problem parvis. Lärare C berättar att om problemet berör ett område som 

eleverna ska arbeta med igen vid ett senare tillfälle är det viktigt att det vid presentationen av 

lösningen synliggörs hur de gjort för att nå en lösning på problemet. Läraren menar att 

repetition är viktigt så att eleverna vet hur de ska göra när de ska arbeta på egen hand.  

 
Jag vill ju att de ska komma med lösningar, jag vill ju inte säga 
det färdiga svaret. (Lärare D, 2016) 

 

Att det är viktigt att eleverna är de som kommer med lösningar menar också lärare D. Hon 

menar att eleverna måste få se hur andra tänker och därigenom kunna lära av varandra. 

Eleverna i hennes undervisning, liksom eleverna hos lärare E, har tillgång till tavlan när de 

redovisar sina lösningsförslag. Lärare D berättar att hon brukar förtydliga och synliggöra 

vissa strategier samt visa nya strategier om hon anser att elevernas strategier för att lösa 

problemet behöver kompletteras. Vid sådana tillfällen ritar läraren upp även sin lösning på 

tavlan. Observationer visar att lärare A, D, E och i viss mån även lärare C hjälper eleverna 

med deras redovisningar genom att ställa frågor till dem under tiden de presenterar sitt 

lösningsförslag för klasskamraterna. I undervisningen hos lärare D och E, där eleverna har 

tillgång till tavlan när de redovisar, resulterar det i att eleverna inte bara skriver/ritar upp 
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sina lösningar utan att de under denna process även muntligt redogör för hur de har gjort och 

hur de har tänkt.  

 

Vid flera redovisningstillfällen används tavlan alltså som ett hjälpmedel när eleverna 

redogör för hur de har löst problemet. I undervisningen hos lärare D och E är det, som ovan 

nämnt, eleverna som skriver och ritar på tavlan medan de i undervisningen hos lärare A är 

läraren som skriver medan eleverna berättar hur de har gjort. Lärare A liksom lärare C 

berättar att beroende på problemets karaktär och om problemlösningen sker i hel-/halvklass 

går redovisningarna till på olika vis. Lärare A och C lyfter att det ibland är eleverna och inte 

läraren själv som skriver/ritar elevernas lösningar på tavlan.   

5.4.2 Att organisera lösningsförslagen 
Observationer av undervisningen visar att lärarna organiserar presentationen av 

lösningsförslag på olika sätt. Lärare E organiserar redovisningen på så vis att de grupper 

som inte kommit hela vägen fram till en lösning får börja med att redovisa hur de har tänkt. 

Därefter väljer läraren vilken grupp som får fortsätta och väljer då en grupp som använt 

samma strategi. Det leder till att grupperna fortsätter och fyller på varandras lösningar. 

Lärare E poängterar att hon alltid ser till att alla olika lösningsförslag redovisas på tavlan då 

det möjliggör till att innan lektionens slut diskutera hur olika strategier resulterat i att lösa 

problemet.  

 
[…]då försöker vi visa alla lösningar de använt och ibland 

fyller vi på. (Lärare E, 2016) 

 

Lärare E berättar också att hon brukar fråga eleverna på vilket sätt de anser att de kan ha 

nytta av arbetet i det verkliga livet så att de ser en mening med varför de arbetar med 

uppgifterna. Vid efterföljande matematiklektion brukar hon också låta eleverna berätta vilka 

kunskaper de utvecklade vid arbetet med problemet. De elever som hunnit med alla delar av 

problemet brukar få i uppgift att göra ett eget liknande problem. Läraren samlar in elevernas 

egna problem och låter resterande elever lösa dem vid ett annat tillfälle om det inte hinns 

med vid samma lektion. Att göra egna problem menar lärare E är ett perfekt tillfälle för att 

verkligen se om eleverna har förstått problemets matematiska innehåll.  

 
Om jag ser att det är många som har löst det på ett väldigt 
krångligt sätt så kan väl jag försöka visa, att på det här sättet 

kan man också göra. (Lärare D, 2016) 

 

Vid ett redovisningstillfälle som observerades i undervisningen hos lärare D redovisade en 

elev hur han gjort för att nå en lösning på problemet. Lösningen var väldigt olik de andra 

elevernas strategier. Rent matematiskt var det en strategi som fungerade för att lösa 

problemet och eleven förklarade både skriftligt och muntligt hur han hade gjort. Trots att de 

andra eleverna var intresserande av lösningen och ville ha en mer utförlig förklaring om hur 

han egentligen tänkt dämpades lösningsförslaget av läraren som istället påpekade att det inte 

var en ekvation. Det här var det andra problemet eleverna arbetade med under 

observationstillfället och läraren hade bett eleverna att använda sig av ekvationer när hon 

delade ut just det här problemet. Pojkens lösning var fullt möjlig att vidareutveckla till en 

ekvation vilket däremot inte gjordes utan undervisning gick istället vidare. Liknande 

iakttagelser gjordes under samma observationstillfälle då samtliga elever löst ett tredje 

problem med hjälp av att göra en tabell. Många elever undrade, till följd av att tidigare 

problem samt arbetet i boken syftade till att använda ekvationer, hur de kunde lösa 
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problemet med en ekvation istället för med hjälp av en tabell. Vid detta tillfälle gick lärare D 

också vidare i undervisningen vilket resulterade i att eleverna inte fick ta del av hur 

problemet kunde lösas med hjälp av en ekvation.  

 

Övriga lärare framhäver inte hur de väljer ut vilka lösningar som ska presenteras samt i 

vilken ordning detta görs och observationer visar att redovisningarna verkar ske 

kontinuerligt i den ordning eleverna sitter placerade i klassrummet eller slumpvis genom att 

läraren drar en lapp där det står namnet på den elev som ska få redovisa sitt lösningsförslag. 

 

5.5 Sammanfattning 

Resultatet visar att lärarna organiserar undervisningen med matematiska problem på ett sätt 

som möjliggör för eleverna att kommunicera matematik. Kommunikation mellan elev - 

lärare och elev - elev ges stor plats i undervisningen och visar sig vara återkommande i 

samtliga faser av problemlösningsprocessen. Resultatet visar att lärarna möjliggör och 

organiserar för kommunikation i introduktionen till problemet, arbetet med problemet 

liksom i presentationen av lösningsförslag. Resultatet visar även att organiseringen av 

lärarnas undervisning med matematiska problem tycks påverkas av bland annat lärarnas 

tidigare erfarenheter av matematikundervisning liksom lärarnas oro över elevernas 

välbefinnande under problemlösningsprocessen. Lärarnas organisering av undervisningen 

med matematiska problem tycks därmed påverkas av klassrummets sociomatiska normer. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna organiserar en undervisning med 

matematiska problem som kännetecknas av Matematisk kommunikation samt att 

organiseringen av undervisning tycks påverkas av Sociomatiska normer vilka är två av tre 

huvudrubriker som kommer diskuteras vidare i kapitel 6.2 Resultatdiskussion. Den tredje 

huvudrubriken benämns Ett matematiskt problem och hur det väljs ut och syftar till att 

diskutera lärarnas tankar kring just det.  

 

6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion  
I kommande avsnitt diskuteras studiens styrkor och brister utifrån val av metod, urval av 

informanter samt studiens reliabilitet och validitet. 

6.1.1 Observation & intervju  
I den här studien har en observation av ett undervisningstillfälle följts upp med en intervju 

av läraren. Detta ses som en styrka då fler datainsamlingsmetoder används för att besvara 

studiens frågeställning. Observation som insamlingsmetod av data kan ifrågasättas eftersom 

att varje observatör gör en egen tolkning av det som sker utifrån observatörens egna 

intressen och värderingar. En viktig aspekt är att observatören är medveten om detta och 

försöker bortse från det vid observationen (Kihlström 2007a, s. 37). Under datainsamlingen 

beaktades föregående faktum och observation som datainsamlingsmetod ses därför inte som 

en svaghet för studien. Kihlström (2007a, s. 37) menar att observatören bör reflektera över 

vad som har observerats efter varje observation vilket har gjorts vid datainsamlingen till den 

här studien. Detta kan ses som en styrka eftersom det möjliggjorde att följa upp oklarheter 

och funderingar från observationen med hjälp av att låta läraren förklara eller förtydliga 

specifika händelser/företeelser under intervjun. Föregående minskar risken att relevant data 

misstolkas eller förbigås. Ytterligare en styrka med studien är att ett och samma 

observationsunderlag har använts vid alla observationstillfällen. Det har underlättat för 

observatören att samla in samma typ av information från de olika observationerna.  
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Samtliga observationer följdes alltså upp av en intervju med undervisande lärare. 

Intervjuerna ägde rum tidigast 10 minuter efter genomförd observation. Eftersom en del data 

redan samlats in under observationen valdes en halvstrukturerad intervju (Eliasson 2013, s. 

26). En svaghet med valet av en halvstrukturerad intervju är att det inte lämnar någon 

garanti för att samtliga informanter får svara på exakt samma frågor vilket kan påverka 

studiens resultat. En halvstrukturerad intervju kan samtidigt ses som en styrka för studien då 

det gör det möjligt för den som intervjuar att följa upp sådant som observerats i 

undervisningen samt sådant som informanten lämnar oväntade svar på (Eliasson 2013, s. 

26). Ytterligare en styrka i den här studien är att det vid intervjutillfällena användes en 

intervjuguide vilket innebär att samtliga lärare har fått besvarat grundläggande frågor som 

ansetts varit betydelsefulla för studiens resultat. En intervjuguide kan behöva ändras efter att 

några intervjuer genomförts vilket i den här studien gjordes efter genomförd pilotstudie. 

Pilotstudien genomfördes med en person som utifrån studiens urvalskriterier var en 

potentiell deltagare. Föregående ses som en styrka då den information som inhämtades vid 

pilotstudien visade samma kvalité som vid övriga intervjuer (Eliasson 2013,s. 42-43). En 

svaghet med pilotstudien är att intervjun genomfördes utan att en observation av 

undervisningen gjorts innan. Det kan ha påverkat de frågor som ställdes under pilotintervjun 

eftersom ingen fråga byggde på sådant som observerats i lärarens undervisning. Därför togs 

beslutet att de data som samlats in under pilotstudien inte var aktuellt att använda i studiens 

resultat. Pilotstudien resulterade däremot i förändringar av de frågor som ställdes till övriga 

informanter vilket innebar att ingen fråga behövdes tas bort eller läggas till under de 

ordinarie intervjuerna.  

 

Alla intervjuer har spelats in vilket innebär att den information lärarna har lämnat har funnits 

tillgänglig under hela analysprocessen. En styrka med att spela in intervjuerna är att den som 

intervjuar i efterhand kan reflektera över hur frågorna har ställts vilket gjordes vid 

transkriberingen av insamlad data. De frågor som har ställts har varit öppna och inte ställts i 

syfte att leda in informanten på ett önskat svar. Frågorna har heller inte skickats ut till 

lärarna i förväg vilket innebär att informanterna förhoppningsvis har svarat hur och varför de 

väljer att organisera undervisningen på ett visst sätt istället för att svara vad de tror att 

intervjuaren vill att de ska svara (Kihlström 2007b, s. 49). Att lärarna inte har haft tillgång 

till frågeställningarna i förväg kan även ha påverkat studiens resultat på så vis att lärarnas 

svar eventuellt hade fört med sig mer relevant information om de tagit del av frågorna i 

förväg. I studien ses det dock som en styrka att lärarna inte har haft tillgång till frågorna i 

förväg eftersom de därmed inte har haft möjlighet att diskutera svaren tillsammans med 

varandra vilket även det hade kunna påverkat studiens resultat.            

6.1.2 Urval  
Studien har genomförts på två olika skolor vilket ses som en styrka då det medför en 

spridning av datainsamlingen. Däremot arbetar fyra av de undervisande lärarna på samma 

skola, en skola vars rektor bekräftade har deltagit i Matematiklyftet. Föregående kan ses som 

en svaghet och något som kan ha påverkat studiens resultat då Matematiklyftet bygger på 

kollegialt lärande. Det förklaras genom att de fyra lärarna skulle kunna ha pratat ihop sig för 

att under observationen undervisa enligt de direktiv de fått genom Matematiklyftet istället 

för att undervisa i enlighet med hur de alltid gör oavsett om det är inspirerat av 

Matematiklyftet eller inte. En styrka med studien är däremot att alla lärare undervisar i olika 

årskurser vilket minskar risken för gemensamma planeringar och undervisningsmetoder då 

erfarenhet säger att lärare ofta samplanerar sin undervisning tillsammans med 

parallellklassens lärare. Förfrågan om deltagande i studien skickades endast till 

undervisande lärare i matematik vilket ses som en styrka då det ansågs vara en förutsättning 
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för att delta i studien. Vilken typ av utbildning eller om lärarna deltagit i Matematiklyftet 

eller inte ansågs irrelevant vid urvalsprocessen och var information som hämtades in under 

intervjutillfället.   

 

Då studiens fokus är ur ett lärarperspektiv ansågs ett godkännande av elevernas 

vårdnadshavare irrelevant för att kunna genomföra studien.  

6.1.3 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studiens resultat är. Det innebär att samma studie 

skulle kunna genomföras av en annan forskare och nå samma resultat förutsatt att 

förutsättningarna för studierna varit lika (Larsen 2009, s. 81; Eliasson 2013, s. 15). 

Reliabiliteten för den här studien stärks av den observationsmatris och den intervjuguide 

som finns tillgängliga (se bilgaga 1 och bilaga 2). Föregående innebär att en annan forskare 

kan utgå från samma underlag vid en observation och intervju. Reliabiliteten påverkas 

däremot av den mänskliga faktorn då det vid en observation görs många tolkningar av 

händelser vilka kan uppfattas och tolkas olika av olika forskare (Larsen 2009, s. 81). Vid 

intervjuer finns det också risk att informanten påverkas av situationen samt den mänskliga 

faktorn vilket innebär att de svar lärarna lämnade kanske skulle blivit annorlunda vid ett 

annat tillfälle eller om intervjun leddes av någon annan. För att undvika och stärka studiens 

reliabilitet har, som tidigare nämnt, intervjun utgått från en intervjuguide med 

grundläggande frågor utifrån studiens frågeställning (Larsen 2009, s. 81). Hög reliabilitet 

innebär även att de data som samlats in behandlas noggrant och korrekt (Larsen 2009, s. 81) 

vilket har gjorts i den här studien. Varje lärare tillägnades från början en egen bokstav och 

samtliga observationsmatriser, intervjuguider och transkriberingsdokument har därefter 

markerats med bokstäverna A-E.   
 

Validitet handlar om en undersöknings giltighet, att insamlade data är relevant utifrån 

studiens frågeställning (Larsen 2009, s. 26, 41). En styrka i den här studien är att en 

pilotintervju genomfördes innan ordinarie intervjuer vilket alltså resulterade i förändringar i 

de frågor som ställdes till övriga informanter. Detta ses som en styrka då en undersöknings 

validitet handlar om att de rätta frågorna måste ställas för att de data som samlas in ska bidra 

med relevant information till studien (Larsen 2009, s. 26, 41). Att undersökningen är 

kvalitativ och att halvstrukturerade intervjuer har använts för att samla in data kan ses både 

som en styrka och en svaghet för hur tillförlitligt studiens resultat är. Styrkan är att 

informanternas svar har påverkat frågorna som ställts under intervjun vilket innebär att 

oklarheter och detaljer har kunnat klargöras under pågående intervju (Larsen 2009, s. 26-27, 

80-81). En svaghet som kan ses med en kvalitativ insamlingsmetod i form av en 

halvstrukturerad intervju är om informanten svävar iväg och kommer för långt från ämnet i 

sina svar och väsentlig information därför uteblir.  

 

Samtliga observationer i studien följdes alltså upp av en intervju med undervisande lärare 

vilket möjliggjort att information som samlats in under observationerna har kunnat utvecklas 

under intervjuerna. Under intervjun har samtliga lärare fått möjlighet att synliggöra sina 

tankar och idéer kring undervisningen vilket ses som en styrka för studien. Lärarnas tankar 

och idéer är något som annars är svårt att få fram genom en observation eftersom den endast 

möjliggör att se vad som pågår och inte vad någon annan tänker (Larsen 2009, s. 28).  
 

6.2 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras studiens resultat i relation till studiens syfte och frågeställning samt den 

litteratur som finns beskriven i kapitlet Bakgrund. Diskussionen utgår från tre huvudrubriker 
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vilka är Ett matematiskt problem och hur det väljs ut, Matematisk kommunikation och 

Sociomatiska normer. Under den första rubriken diskuteras lärarnas syn på vad ett 

matematiskt problem är för dem samt hur problemet väljs ut. Analysen av insamlad data 

visade att lärarnas undervisning med matematiska problem präglas av kommunikation 

mellan elever liksom mellan lärare och elev/elever. Lärarna organiserar för samtal och 

interaktion under samtliga faser av problemlösningsprocessens vilket har resulterat i en 

gemensam diskussion kring detta under rubriken Matematisk kommunikation. Vid analysen 

av insamlad data gjordes även upptäckten att organiseringen av en undervisning med 

matematiska problem tycks påverkas av klassrummets Sociomatiska normer. Föregående 

upptäckt ligger därmed alltså till grund för kapitlets tredje och sista rubrik. De sociomatiska 

normerna diskuteras utifrån tre underrubriker vilka känns igen från studiens 

observationsmatris (se Bilaga 1).  

6.2.1 Ett matematiskt problem och hur det väljs ut  
Resultatet visar att arbetet med matematiska problem skiljer sig åt mellan lärarna. Det visar 

sig genom att typen av problem som eleverna arbetar med är av olika karaktär. En förklaring 

till det är informanternas olika uppfattning kring vad ett matematiskt problem är vilket 

återspeglades i vilken typ av problem eleverna fick arbeta med vid observationstillfället. 

Resultatet visar att ett matematiskt problem uppfattas som en uppgift bestående av text, en 

uppgift utan givet svar, en uppgift som kan lösas med flera olika strategier eller en uppgift 

som möjliggör för matematisk kommunikation.  

 

Innan kommande diskussion tar vid är det viktigt att lyfta att alla lärare, om vi kopplar deras 

undervisning till forskning, inte ägnar sig åt matematisk problemlösning i den bemärkelse 

som det redogörs för i bakgrundsdelen av den här studien (se 2.4.1 Matematiska problem). 

Ett matematiskt problem är en uppgift som eleverna inte vet en given lösning på (Taflin 

2007, s. 37-38; Skolverket 2011b, s. 25). Taflins (2007, s. 37-38) definition av ett 

matematiskt problem ligger till grund för argumentet om att lärarna i den här studien inte 

arbetar med matematisk problemlösning i den bemärkelsen. En förklaring är att resultatet av 

studien visar att flera av lärarna löser ett gemensamt problem tillsammans med eleverna 

innan eleverna på egen hand får arbeta med en uppgift som har samma matematiska 

innehåll. Att ge eleverna en fungerande strategi för att lösa problemet innebär att uppgiften 

går från att vara ett matematiskt problem till att bli en rutinuppgift (Taflin 2007, s. 37; 

Kramarski och Revach 2009, s. 392–393; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 402, 406-407; 

Wood m.fl. 2006, s. 234; Skolverket 2011b, s. 9). Kontentan av insamlad data visar därför 

att flertalet lärare tror att eleverna arbetar med matematiska problem när de i själva verket 

alltså arbetar med rutinuppgifter. Informanternas viktigaste argument vid valet av problem 

är att problemet ska ha samma matematiska innehåll som det område eleverna vid tillfället 

arbetar med i läroboken. Att problemet inte bara ska ha en given lösning lyfts endast av 

fåtalet informanter.  

6.2.2 Matematisk kommunikation  
Resultatet visar att samtliga informanter skapar tillfällen till samtal och interaktion genom 

hela problemlösningsprocessen. Gemensamt för samtliga informanters undervisning är att 

all undervisning med matematiska problem verkar utgå från samma grunder. Grunder vilka 

relateras till forskning som menar att en undervisning med matematiska problem kan delas 

in i olika faser (Taflin 2007, s. 168-174). Som grund för observationerna i den här studien 

användes alltså en observationsmatris som var en variant av de faser Taflin (2007, s. 168-

174) redogör för. De tre faser som användes i den här studien var Introduktion av problemet, 

Arbete med problemet samt Presentation av lösningsförslag. Resultatet visar att dessa faser 



 

33 
 

går att urskilja i lärarnas undervisning. Men relevant att lyfta utifrån den här studiens 

frågeställning är att trots dessa gemensamma faser visar resultatet att arbetet med 

matematiska problem skiljer sig åt mellan lärarna. En förklaring är, som ovan nämnt, att 

lärarna väljer att introducera problemet för eleverna på olika sätt. En annan förklaring finns i 

hur lärarna organiserar undervisningen vid presentationen av lösningsförslag vilket 

diskuteras vidare längre fram. 

 

Informanter liksom forskare (Löwing 2004, s. 69) menar att språket inte ska vara avgörande 

för om en elev klarar av lösa ett matematiskt problem eller inte. Resultatet visar att svåra ord 

och begrepp måste redas ut redan innan eleverna börjar arbeta med problemet. Vid 

introduktionen av problemet synliggörs svåra ord, begrepp och matematiska symboler 

tillsammans med eleverna. En sådan introduktion ökar möjligheten för en meningsfull 

kommunikation eftersom det resulterar i att lärare liksom elever använder ett gemensamt 

adekvat språk i matematik (Löwing 2004, s. 69, 112).   

 

Elevernas arbete med problemet var den fas där resultatet visade minst skillnader i hur 

lärarna organiserar undervisningen. Det förklaras genom att samtliga lärare organiserar 

undervisningen med inspiration från EPA-modellen vilket innebär att arbetet genomförs 

Enskilt, Par, Alla. I vissa fall ersattes pararbetet med grupper om tre eller fyra elever. 

Resultatet visar brister i att den kommunikation som möjliggörs genom par-/grupparbete är 

en viktig del av själva kunskapsprocessen när eleverna arbetar med matematisk 

problemlösning (Taflin 2007, s. 18-19). Det övergripande syftet med att eleverna tillåts 

arbeta i par/mindre grupper är nämligen att det anses vara en bra metod för att eleverna ska 

få ta del av varandras tankar och idéer samt att de lär sig att samarbeta. Trots att lärarna inte 

lyfter att samtal och interaktion mellan eleverna är det som möjliggör för tanke- och 

idéutbyte ses det trots allt som ett tillfälle som lärarna medvetet skapar för att eleverna ska få 

möjlighet att kommunicera och interagera med varandra. Matematisk kommunikation 

innebär ett utbyte av matematiska tankar och idéer vars syfte är att träna det matematiska 

språket eller förklara enskilda lösningar (Taflin 2007, s. 21). Alltså samma typ av syfte som 

lärarna har då de betonar att eleverna genom par-/grupparbete får ta del av varandras tankar 

och idéer. Informanternas erfarenhet liksom forskning säger att det enskilda arbetet med 

problemet fyller en viktig funktion eftersom det ofta genererar i att eleverna har mer att 

bidra med i kommande par-/grupparbete. Det i sin tur kan bidra till en mångfald av olika 

lösningsförslag i den avslutande helklassdiskussionen (Taflin 2007, s. 223). Trots lärarnas 

önskan om att valet av arbetssätt ska skapa tillfällen till givande samtal och interaktion 

mellan eleverna samt en mångfald av lösningsförslag är det ingen av lärarna som under 

intervjun reflekterar över vilken betydelse introduktionen har för vilka strategier, metoder 

och samtal eleverna kan komma att använda sig av när de arbetar med problemet på egen 

hand.  

 

Ytterligare tillfällen för matematisk kommunikation vid arbetet med problemet ges genom 

att vägledning sker med hjälp av frågor till eleverna. Informanternas syfte liksom forskare 

menar att frågor som verktyg vid vägledning ska få eleverna att fokusera på rätt delar av 

problemet samt få eleverna att spinna vidare på deras egna lösningsstrategier (Lester i Taflin 

2007, s. 171; Smith & Stein 2014, s. 22). Vägledning genom frågor möjliggör för samtal och 

interaktion i större utsträckning än om lärarna vägleder eleverna genom att lotsa dem, det 

vill säga lösa problemet åt dem genom att lägga orden i munnen på dem (Taflin 2007, s. 

115-116). Flera resultat visar att lärarna är angelägna om att eleverna ska få känna att de är 

dem som har kommit med en lösning på problemet. Därför används frågor som kan hjälpa 

eleverna att utveckla sina påbörjade lösningar. Ingen informant reflekterar över att ett 
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gemensamt lösande av problemet är jämförbart med att vägleda eleverna genom lotsning. 

Föregående förklaras med att läraren redan har löst problemet åt eleverna genom att ge dem 

en fungerande strategi.  Även här visar resultatet alltså omedvetenhet i hur introduktionen av 

problemet kan påverka vilka strategier eleverna kan komma att använda i det enskilda 

arbetet. Eleverna vägleds alltså genom frågor i en strategi som lärarna med stor sannolikhet 

har lotsat dem till.   

 

Även vid presentationen av lösningsförslag organiseras det för samtal och interaktion. 

Informanter liksom forskare menar att läraren bör organisera undervisningen med 

matematiska problem så att eleverna får möjlighet att dela med sig av sina lösningsförslag. 

Redovisningstillfället ska med andra ord bygga på samtal och interaktion mellan elever och 

lärare. Eleverna ska, med stöd av läraren, ges möjlighet att redogöra för hur de kommit fram 

till en lösning av problemet (Lester i Taflin 2007, s. 171). Trots att föregående inte 

observerats under samtliga undervisningstillfällen poängterar informanterna om vikten av 

detta under intervjuerna.  

 

Elevernas lösningsförslag ska organiseras i en ordning som ger eleverna en fördjupad 

förståelse för problemets matematiska innehåll (Smith & Stein 2014, s. 28). En majoritet av 

lärarna verkar inte ha någon egentlig plan när de väljer ut i vilken ordning elevernas 

lösningsförslag ska presenteras utan det verkar ske slumpmässigt eller kontinuerligt med hur 

eleverna sitter. Det viktiga vid momentet tycks vara att det är just eleverna som håller i 

presentationen av lösningsförslag. Få informanter visar medvetenhet om att elevernas 

förståelse för det matematiska innehållet kan påverkas av i vilken ordning olika 

lösningsförslag presenteras (Smith & Stein 2014, s. 28). En ökad medvetenhet hos lärarna 

om betydelsen av i vilken ordning olika strategier bör presenteras skulle kunna resultera i 

djupare samtal och diskussioner tack vare att eleverna med hjälp av läraren och varandra kan 

utveckla och bygga vidare på varandras lösningar (Smith & Stein 2014, s. 23). 

 

De förmågor eleverna ska utveckla genom undervisningen i matematik bör ligga till grund 

vid lärarens planering (Sidenvall 2015, s. 4-5, 15; Taflin 2007, s. 16). Resultatet visar att de 

flesta informanter inte kopplar sin undervisning med matematiska problem till den 

kommunikativa matematik som lyfts fram i skolans läroplan. I kursplanen för matematik står 

det att eleverna ska använda ”matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 

och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket 2011a, s. 63) 

vilket bara är möjligt om lärarna organiserar för en undervisning som möjliggör för samtal 

och interaktion (Sidenvall 2015, s. 4-5, 15; Taflin 2007, s. 16). Resultatet visar att samtliga 

lärare organiserar för samtal och interaktion i olika stor utsträckning trots att de under 

intervjuerna inte lyfter att den kommunikativa matematiken är det primära syftet med att 

eleverna får arbeta med matematiska problem. Istället tycks samarbete och idéutbyte mellan 

elever vara ett centralt syfte när eleverna arbetar med matematiska problem.     

6.2.3 Sociomatiska normer  
Analysen av data visar att sociomatiska normer tycks påverka hur undervisningen med 

matematiska problem organiseras. Resultatet visar att detta verkar förekomma genom hela 

problemlösningsprocessen och kommer därför diskuteras närmre utifrån de tre faser som 

funnits till hands under observationerna i den här studien.   

6.2.3.1 Introduktion av problemet  

Resultatet visar svårigheter och ovisshet i att ett matematiskt problem bör introduceras utan 

att dess matematiska karaktär avslöjas. Det vill säga utan att eleverna ges en fungerande 
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strategi för att lösa problemet. Lärares ovana av arbetsmetoden liksom deras rädsla för att 

problemet ska upplevas för svårt av eleverna och eleverna därmed inte får känna att de 

lyckas är enligt informanter liksom forskare skäl till varför lärare väljer att vid 

introduktionen lösa problemet tillsammans med eleverna (Kramarski och Revach 2009, s. 

392–393; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 402, 406-407; Wood m.fl. 2006, s. 234). 

 

Ytterligare skäl till att undervisningen startar genom att lösa ett matematiskt problem 

gemensamt kan vara lärarnas rädsla över att bryta det didaktiska kontrakt som finns i all typ 

av undervisning (Schoenfeld 2012, s. 589-591). Lärare liksom elever har alla föreställningar 

om hur undervisningen ska se ut (Schoenfeld 2012, s. 589-591). Resultatet visar att samtlig 

undervisning bygger på traditionell matematikundervisning som baseras på en lärobok. En 

sådan undervisning innebär ofta att läraren håller en gemensam genomgång av det 

matematiska område eleverna ska arbeta med vilket fortgår med rutinuppgifter eftersom 

eleverna alltså vet vilken strategi de ska använda (Boaler 1999, s. 12-13, 39-40, 74). 

Resultatet visar att studiens lärare tenderar att inta denna roll även när eleverna arbetar med 

matematiska problem vilket också bekräftas genom att några informanter uttrycker ovana 

med arbetsmetoden. Resultatet visar även att det finns en rädsla hos lärarna över att 

förändringen av undervisningen ska skapa oro och osäkerhet hos eleverna. Sociomatiska 

normer verkar alltså ligga till grund för hur lärarna väljer att organisera introduktionen av 

problemet.    

6.2.3.2 Arbete med problemet 

Resultatet visar att all undervisning med matematiska problem i mer eller mindre 

utsträckning organiseras enligt EPA-modellen. Syftet med valet av metod är att arbetssättet 

möjliggör för eleverna att de får ta del av varandras lösningsförslag. Metoden kan också ses 

som ett val av metod som underlättar för de normer som finns om hur ett matematiskt 

problem bör bearbetas. Forskning menar att ett matematiskt problem med fördel bearbetas 

enskilt, arbete i par/smågrupper för att till sist avslutas med en helklassdiskussion där olika 

lösningsstrategier presenteras och generaliseras (Taflin 2007, s. 173-174). 

 

Även här, i arbetet med problemet, finns det alltså benägenhet till att organiseringen av 

arbetet med matematiska problem styrs av sociomatiska normer. Som tidigare nämnt utgörs 

störst del av undervisningen i matematik i denna studie av läroböcker. I en läroboksbaserad 

matematikundervisning skapas vissa normer och antaganden hos eleverna om hur 

undervisningen ska se ut (Ahlberg 1995, s. 11). Traditionell undervisning innebär ofta att 

läraren presenterar ett matematiskt område för eleverna och ger dem en fungerande strategi 

för att de sedan ska kunna räkna vidare på egen hand (Boaler 1999, s. 12-13, 39-40, 74). 

Dessa normer ses komma fram även i undervisningen med matematiska problem genom att 

flera informanter känner ett behov av att direkt vägleda eleverna fram till en lösning av 

problemet. En viktig del i arbetet med matematiska problem är att eleverna ska få undersöka 

och prova sig fram med hjälp av olika strategier och metoder för att komma fram till hur de 

kan vara mer eller mindre lämpliga att använda utifrån problemets matematiska karaktär 

(Taflin 2007, s. 37-38, s. Skolverket 2011b, s. 9, 26). Delar av resultatet visar däremot att 

lärarna är väldigt mån om att eleverna måste få veta hur de ska arbeta med problemet. 

Dessutom finns det en rädsla över att lämna eleverna i ovisshet utan att ge dem direkt 

bekräftelse på att de löst uppgiften korrekt. Även här är det alltså sociomatiska normer som 

påverkar lärarnas arbete med matematiska problem.    
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6.2.3.3 Presentation av lösningsförslag   

Resultatet visar enighet i att eleverna är de som bör presentera olika lösningsförslag på 

problemet de arbetat med. Organisationen av vem som ska presentera lösningsförslag i 

undervisning med matematiska problem verkar däremot också påverkas av sociomatiska 

normer. Ovana av arbetsmetoden hos lärare liksom elever används som argument till varför 

lösningsförslagen inte presenteras av eleverna vid samtliga observationstillfällen. Detta trots 

att alla informanter betonar vikten av detta i samband med att de argumenterar för sitt val av 

att använda sig av EPA-modellen vid arbetet med matematiska problem.  

 

En vanlig förväntan som ofta finns i ett klassrum är elevernas förväntan om att läraren anser 

att eleverna är kapabla att lösa uppgiften de har tilldelat dem (Schoenfeld 2012, s. 589-591). 

Dessa normer kan ligga till grund för den oro som enligt resultatet verkar förekomma bland 

studiens lärare om att eleverna ska känna att uppgiften är för svår. Föregående kan ses som 

ett motiv till varför presentationen av lösningsförslag i viss utsträckning hålls av läraren men 

även till varför vissa lärare tenderar att redan från början ge eleverna en fungerande strategi 

för att lösa problemet. Delar av resultatet visar att det finns ett behov hos lärarna att eleverna 

måste få en bild av hur de ska arbeta vilket de får genom en gemensam lösning av 

problemet. En introduktion som alltså även kan ses som ett argument för att minimera risken 

att eleverna ska känna ett misslyckande vid presentationen av lösningsförslag eller en oro 

över att inte klara den uppgift de tilldelats.   

 

Studiens resultat visar ytterligare förklaring till varför sociomatiska normer tycks påverka 

presentationen av lösningsförslag. En av Smith och Steins (2014, s. 23) fem 

undervisningspraktiker handlar om att läraren ska välja ut de arbeten som anses lämpliga att 

diskutera i klassen. Genom detta val kan läraren organisera diskussionen så att den syftar till 

att undersöka ett visst förbestämt matematiskt område vilket exemplet från resultatet visar är 

ekvationer. Genom detta val menar Smith och Stein (2014, s. 23) att läraren kan ha bättre 

kontroll över kommande diskussion. Något som däremot inte blev aktuellt i den observerade 

undervisningen. Studiens resultat tyder på att elevernas lösningsförslag hade kunnat 

utvecklas genom mer stöd av läraren. Trots en efterfrågan hos eleverna efter en lösning på 

problemet med hjälp av ekvationer gick undervisningen vidare. En oro att skapa förvirring 

hos eleverna genom att lyfta en metod som ingen av dem använt sig av kan ligga till grund 

för att undervisningen gick vidare. Situationen hade kunnat ses som ett högst angeläget 

tillfälle till att skapa en diskussion tillsammans med eleverna om hur uppgiften kunde lösas 

med en annan strategi. En strategi som dessutom tillfrågades av eleverna. Sett ur ett annat 

perspektiv kan det även varit sociomatematiska normer som låg till grund för valet av att 

undervisningen gick vidare. Läraren kan ha förknippat uppgiften med samma 

lösningsstrategi som eleverna använt sig av vilket resulterade i att undervisningen gick 

vidare då elevernas metod för att lösa uppgiften ansågs vara den metod som fungerade bäst 

(Yackel & Cobb 1996, s. 458-477). Återigen kan alltså sociomatiska normer ligga till grund 

för hur lärare väljer att organisera undervisningen med matematiska problem.    
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7 Slutsats och förslag till fortsatt forskning  
 

7.1 Slutsats 
I inledningen av ovanstående diskussion lyfts att samtliga lärare inte ägnar sig åt matematisk 

problemlösning så som den klassificeras enligt forskning. De lärare som deltagit i studien 

anser dock att deras elever har fått arbeta med matematiska problem. Utifrån lärarnas syn på 

vad matematisk problemlösning innebär konstateras därför att samtliga lärare organiserar för 

samtal och interaktion i undervisningen med matematiska problem på ett eller annat sätt. 

Resultatet visar att lärarna genom frågeställningar vid klargörande av svåra ord och begrepp, 

par-/grupparbete, vägledning i form av frågor samt genom helklassdiskussioner skapar 

tillfälle till samtal och interaktion när eleverna arbetar med matematiska problem. Den 

kommunikation som förekommer blir däremot givande i olika stor utsträckning till följd av 

vilket problem läraren väljer att eleverna ska få arbeta med samt hur läraren väljer att 

introducera problemet för eleverna.  

 

De sociala normer som förekommer i all typ av undervisning samt de sociomatiska normer 

som är mer specifika för matematikundervisningen har i denna studie visat sig vara en faktor 

som omedvetet påverkar lärarna när de organiserar sin undervisning med matematiska 

problem. Viktigt att lyfta är även att studiens resultat i viss mån inte visar samma resultat 

som forskning vad det gäller lärarnas arbete med matematiska problem i förhållande till om 

de har deltagit i fortbildning i problemlösning eller inte.  

 

Ovanstående slutsatser ligger inte till grund för några generaliseringar huruvida på vilket sätt 

lärare skapar tillfällen för samtal och interaktion när eleverna arbetar med matematiska 

problem, vad det gäller om sociomatiska normer påverkar organiseringen av undervisningen 

eller om fortbildning i problemlösning förändrar lärares undervisning eller inte. Det 

förklaras genom att underlaget för dessa slutsatser inte grundar sig på ett tillräckligt stort 

antal informanter.  
 

7.2 Fortsatt forskning 
Med ovanstående slutsatser som utgångspunkt vore det av intresse för fortsatt forskning att 

undersöka hur lärare organiserar undervisningen i matematik för att bedöma elevernas 

kommunikativa förmågor i ämnet. Föregående för att endast en av fem lärare gav detta som 

argument till varför de låter eleverna diskutera och samtala med varandra när de löser 

matematiska problem. 

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att undersöka om och i så fall på vilket sätt 

Matematiklyftet utvecklar lärarnas undervisning i matematik. Dels vore det av intresse att 

undersöka lärarnas egen uppfattning om Matematiklyftet och hur de själva upplever att 

fortbildningen påverkat deras undervisning men det vore även intressant att göra en studie 

som sträcker sig över en längre tid. Detta för att undersöka hur lärarnas undervisning ser ut 

före samt efter deltagande i Matematiklyftet. I kombination med föregående förslag vore det 

även av intresse att undersöka om elevernas resultat i matematik påverkas av lärarens 

deltagande i Matematiklyftet.     
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Bilagor 
 
Bilaga 1  

 

Observation – checklista  
 

Datum:     

Årskurs och antal elever: 

Lektionslängd: 

Matematiskt område:     

 
Introduktion av problemet  

o Problemet läses för eleverna 

o Förklaring av begrepp  

o Strategier/metoder synliggörs  

o Laborativt material  

o __________________________ 

Arbete med problemet 
o Enskilt  

o I par  

o I grupp om … elever  

Hur försäkrar sig läraren att eleverna förstått problemets innehåll 
o Läraren ställer frågor  
o Eleverna ställer frågor 
o ___________________________ 

 
Lärarens stöd under problemlösningsprocessen  

o Uppmuntrar eleverna till samarbete  

o Ställer frågor till eleverna  

o Ger ledtrådar  

o Använder laborativa material  

o ___________________________ 

Interaktion 
o Kommunikation och samspel mellan eleverna uppmuntras 

o Eleverna tar hjälp av varandra på eget initiativ  

o Eleverna vänder sig i första hand till läraren  

o ___________________________ 

Hur presenteras olika lösningsstrategier? 
o Lärare/elever presenterar 

o Läraren lyfter viktiga slutsatser  

o Generaliseringar görs av lärare/elever 

o ___________________________ 

Elevernas inställning 
o Positiv/negativ  

o ___________________________ 
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Observationsmatris  

 

Tid Presentation av 

problemet   

Tid Arbete med problemet  Tid Presentation av lösningsförslag  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  
Inledning 

 Upplys informanten om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas.  

 Påminn om att intervjun spelas in i syfte att ingen information ska misstolkas eller 

förbigås.  

Bakgrund 

 Berätta kort om studien och dess syfte.  

Intervjufrågor 
Bakgrund 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilken utbildning har du?  

 Har du deltagit i någon typ av fortbildning inom matematik?  

 Om Matematiklyftet, vilka moduler?  
 

 Kan du beskriva hur en ”vanlig” matematiklektion ser ut hos dig? 

 Vad är det som avgjort att du valt just det arbetssättet? 

 Vad innebär matematisk problemlösning för dig?  

 Hur ofta jobbar du med problemlösning i din undervisning? 

Undervisning med matematiska problem  

 Vad ligger till grund för vilket matematiskt problem eleverna får arbeta med?  

 På vilket sätt introducerar du matematiska problem för eleverna? 

 Varför väljer du att introducera problemet på det sättet? 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på när problemet introduceras?  

 Hur låter du eleverna arbeta med matematiska problem?  

 Varför låter du eleverna arbeta med problemet på det sättet? 

 Hur försäkrar du dig om att alla elever har förstått problemets matematiska innehåll?  

 Hur handleder du de elever som behöver hjälp under problemlösningsprocessen? 

 Varför väljer du att handleda eleverna på det viset? 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på när du handleder eleverna under arbetet med 
matematiska problem? 
 

 På vilket sätt anser du att problemets lösning bör presenteras för eleverna? 

 Varför väljer du att göra på det sättet? 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på när problemets lösning presenteras? 
 

 Vilken betydelse anser du att du kommunikation har när eleverna arbetar med 
matematiska problem?  

 Vilken typ av kommunikation tycker du är viktig? (verbal/skriftlig/visuell etc.)  
 

 Hur vet du att arbetet med matematiska problem leder till lärande?  
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 Hur planerar du för en undervisning med problemlösning?  

 Anser du att någon del i arbetet med matematiska problem är viktigare än någon 
annan del? Om ja, varför?  

 
Avslutning  

 Tacka för att läraren tog sig tid till intervjun.  

 Fråga om det är möjligt att kontakta läraren i efterhand om något är oklart.  

 Uppmana läraren att kontakta dig om det är något han/hon vill komplettera intervjun 
med i efterhand.  
 

 Berätta för läraren var han/hon kan ta del av studien när den är färdig.  
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Bilaga 3  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2016-02-04 
 

 
Informationsbrev till lärare  
 
En studie av hur undervisning med matematiska problem kan organiseras  
 
Hej,  
 
Mitt namn är Sara Hägglund och jag studerar till lärare i årskurs F-3 på Högskolan Dalarna. Jag 
skriver ett examensarbete inom matematikdidaktik som ska handla om lärares undervisning i 
problemlösning. Syftet med min undersökning är att få en bild av hur lärare, oavsett om de har 
deltagit i Matematiklyftet med fokus på problemlösning eller inte, väljer att organisera en 
undervisning med matematiska problem.  
 
Undersökningen består av en observation av ett undervisningstillfälle med matematiska 
problem samt en intervju.   
 
Du tillfrågas med detta brev om deltagande i den här undersökningen. Din medverkan är frivillig och du kan 
när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.  
 
Allt deltagande sker under garanterad anonymitet vilket även gäller skolans namn och 
geografiska plats. Insamlat material kommer att presenteras i detta examensarbete och det är 
endast jag, min handledare och examinatorn vid Högskolan Dalarna som har tillgång till 
materialet. Undersökningen presenteras i form av en uppsats och insamlat data förstörs så snart 
uppsatsen blivit godkänd. När uppsatsen är färdig är det möjligt för dig att ta del av den.   
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sara Hägglund  
 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta  
Sara Hägglund  Eva Taflin 

Student   Handledare 

telefon: 070 698 10 53  telefon: 073 460 72 00 

e-post: h12sarha@du.se   e-post: evat@du.se 
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