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Abstract 
As I have noticed how different teachers have various ways of organizing their teaching, 

despite following the same curriculum and having the same mission, a curiosity arose within 

me to investigate what makes the organization look so different between teachers. Therefore 

the aim with this report is to examine how teachers interpret the role teachers have in teaching 

and how this affects their teaching within problem solving in mathematics. To analyse this I 

have conducted a qualitative interview with ten active teachers who teach or has taught in 

primary school. The result of the study found that the teaching role is complex and varying, 

but is generally considered to be of the supervising and follow-up character within the 

working field of problem solving. The forms of work and the working methods are 

characterized by active learning where investigation and discussion are in focus. The 

difficulties are to create functional group dynamics to make the teaching rewarding, but also 

the higher requirements imposed on teachers´ competency. The positive effects generated by 

these forms of work and working methods are described as student motivating, but it also 

enhances discussions, leading to deeper understanding.       
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Sammanfattning 
Då jag har märkt av att olika lärare har olika sätt att organisera sin undervisning på trots att de 

följer samma styrdokument och har samma uppdrag, blev jag nyfiken att ta reda på vad det är 

som gör att organiseringen ser så olika ut mellan lärare. Därför är syftet med denna studie att 

undersöka hur lärare tolkar den roll läraren har i undervisningen och hur detta påverkar deras 

undervisning inom problemlösning i matematik. 

För att undersöka detta har jag genomfört en kvalitativ intervju av tio verksamma lärare som 

undervisar eller har undervisat i de lägre årskurserna. 

Resultatet av studien som framkom var att lärarrollen är komplex och varierande, men anses 

generellt vara av den handledande och uppföljande karaktärsrollen inom arbete med 

problemlösning. Arbetsformerna och arbetssättet karaktäriseras av aktivt lärande där 

undersökandet och diskussionen är i fokus. Svårigheterna är att skapa fungerande 

gruppdynamiker för att göra undervisningen givande, men också de högre kraven som ställs 

på lärares kompetens. De positiva effekter genererade av dessa arbetsformer och arbetssätt 

beskrivs som motiverande hos eleverna, men det berikar också diskussioner, som leder till 

djupare förståelse.       
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1. Inledning 
Något jag lagt märke till i mitt arbete inom skolan är att variationen är stor mellan olika lärare 

hur deras undervisningsmetoder är, främst inom matematik trots att lärarna förväntas utgå från 

en gemensam läroplan. Denna upptäckt har gjort att tankar och funderingar har växt fram hos 

mig. Inte minst vad detta har för inverkan på elevernas kunskapsinhämtande men också varför 

lärare väljer att organisera sin undervisning på så pass olika sätt. Problemlösning är någonting 

som regeringen vill att skolan ska satsa mer på utefter de resultat som visat sig i olika 

nationella mätningar. Därför känns det relevant att undersöka just lärarens roll och betydelse 

för matematiken när det gäller just det (Skolverket, 2015).   

Skolans läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, är ett av 

de styrdokument som läraren i sitt yrke ska utgå ifrån. I den kan vi läsa följande;  

[...] utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas (Skolverket, 2011, s. 8). 

Trots kravet på likvärdighet ges ändå lärarna stor frihet att tolka begrepp så som kunskap och 

lärande, vilket kan vara tecken på att man förlitar sig på den enskilde lärarens 

professionalism. Detta kan leda till att lärandemiljöerna och processerna i det lärande 

klassrummet ser mycket olika ut, vilket kan anses motarbeta likvärdigheten som Lgr 11 

förmedlar.  

 

I skolans läroplan (2011) framgår att problemlösning har en central del i undervisningen som 

ska ske i skolan. Det finns en tydlig röd tråd mellan syfte, förmågor, centralt innehåll och 

kunskapskrav som förklarar varför problemlösning ska undervisas i skolan, på vilket sätt det 

ska undervisas och hur det ska bedömas.   

Matematik beskrivs i läroplanen som en problemlösande aktivitet som ger möjlighet till ett 

reflekterande och kreativt förhållningssätt som går i linje med de sociala, tekniska och 

samhälleliga utvecklingar som idag sker. Problemlösning bidrar till kunskaper inom 

matematik som gör att människor kan ta motiverade beslut i de valbara situationer människor 

ställs inför, samt ökar chanserna till att medverka i allmänna beslutsprocesser (Skolverket, 

2011). 
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I kunskapskravet för årskurs 1-3 inom problemlösning ligger fokus på att eleven ska kunna 

välja en passande strategi för problemets egenart vilket också framgår i det centrala 

innehållet. I det centrala innehållet framgår det även att utifrån vardagliga situationer, ska 

elever kunna formulera egna frågeställningar av problemlösningskaraktär (Skolverket, 2011). 

Detta går hand i hand med vad som står i syftesdelen inom matematik- problemlösning och 

sammanfattar centrala innehållet och kunskapskravets innehåll, där det står: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat (Skolverket. 

2011, s. 62).  

 I matematikens kursplan kan man märka en tydlig ämnesinriktning av problemlösning, det 

vill säga att undervisningen av problemlösning ska gynna elevernas utveckling inom 

matematik i form av att kunna välja passande strategier för att lösa ett problem. I skolans 

uppdrag däremot beskrivs problemlösning, dock inte endast kopplat till matematik, som något 

som även gynnar entreprenörskap. Genom att våga lösa problem och pröva egna idéer 

stimulerar elevernas nyfikenhet, självförtroende och kreativitet och detta ska ske såväl 

självständigt och i samspel med andra elever (Skolverket, 2011). Problemlösning kan då 

tolkas som att det inte endast har ett viktigt uppdrag i att främja matematiken, utan även i 

elevens livslånga lärande genom att uppmuntra och förstärka förmågor som gynnar eleven i 

dess framtid (Skolverket, 2011). 

Det har gjorts tidigare forskning kring de olika undervisningsmetoder som lärare använder sig 

av. Eriksson, Arvola Orlander och Jedebeck (2005) är några av de många som har forskat 

kring just det. De beskriver i sin forskning att olika lärare föredrar olika typer av 

undervisningspraktiker men också att det försöks i möjligaste mån att individualiseras utifrån 

elevernas behov. Detta innebär att olika klassrum består av olika undervisningspraktiker och 

där av ges möjlighet till olika förutsättningar för lärande. 

 

Att ta hänsyn till individualisering är förstås positivt då det också är någonting som Lgr 11 

talar för (2011). Det behövs nödvändigtvis inte betyda att likvärdigheten försvinner, tvärtom 

kan det anses visa på hur just detta kan uppnås. Vidare går det att diskutera hur läraren själv 

förhåller sig till sin yrkesroll tillsammans med hennes ålagda uppdrag enligt bland annat 

styrdokument så som Lgr 11. Där tycks det finnas stort tolkningsutrymme som ter sig 

intressant att undersöka. Läraren är trots allt den person som i första hand förväntas hjälpa 
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eleverna i deras kunskapsutveckling mot kursplanernas uppsatta mål. Det vore intressant att se 

om det finns något tydligt samband mellan de lärare som anser sig själva lyckas med 

matematikundervisning om det grundar sig i deras tolkning av lärarrollen. Detta är vad jag i 

studien kommer undersöka då det har stor relevans för min kommande yrkesutövning. Med 

det menar jag att genom studien kan lärare ta lärdom av hur lärare bör tolka lärarrollen utifrån 

de styrdokument vi följer, och därefter forma undervisningen genom arbetssätt och 

arbetsformer som ger elever god chans till kunskapsutveckling. Jag vill dock poängtera att i 

studien är den eventuella problematiken som finns kring likvärdigheten i skolornas 

undervisning, inte är något jag kommer att undersöka. Utan är bakgrunden till idén till studien 

och även något som vidare kan diskuteras i samband med studien. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i de lägre årskurserna tolkar sin roll och 

därefter väljer arbetsformer och arbetssätt, inom matematisk problemlösning.   

Utifrån syftet har jag formulerat dessa frågeställningar:  

 Hur tolkar lärare sin roll vid undervisning inom matematisk problemlösning?  

 Hur anser lärarna att man bör organisera sin undervisning för att nå kunskapskraven 

enligt läroplanen?  

 Vilka hinder och möjligheter beskriver lärare det finns i att organisera undervisning på 

deras beskrivna sätt?  
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1.2 Begreppsdefinition: lärarroll  
I min studie är begreppet lärarroll ett centralt begrepp som används i flera olika sammanhang. 

Därför väljer jag att definiera begreppet för att tydliggöra min användning av det och där av 

inte skapar några tveksamheter kring de argument jag senare väljer att belysa. Jag har valt att 

definiera begreppet utifrån Kvelis (1994) benämning. Hon beskriver begreppet lärarroll dels 

utifrån ett myndighetsperspektiv som förklarar vad en lärare ska göra och hur hon ska vara 

utifrån formella direktiv. Kveli (1994) hävdar också att läraren får själv definiera sin egen 

lärarroll, då alla har olika uppfattningar om vad den innebär samt utifrån skolans 

styrdokument. Även samhället har krav på läraren och dess lärarroll vilket ofta påverkar 

läraren och hennes egen uppfattning av sin yrkesroll.  

Detta visar på begreppets komplexitet, och gör att det inte finns någon officiell definition. 

Därför väljer jag att definiera begreppet lärarroll i första hand som något myndigheter sätter 

ramar för. De visar på hur en lärare bör vara i sin roll gentemot skolverket. I andra hand har 

jag valt att också definiera det som den enskilde lärarens tolkning av läroplanens beskrivning 

av hennes uppdrag. Detta kan tyckas sätta sig emot varandra, men båda definitionerna är 

relevanta utifrån dess olika kontexter, vilket framkommer senare i studien.  

 

1.3 Begreppsdefinition: arbetssätt och arbetsform  
Begreppen arbetssätt och arbetsform är centrala begrepp i denna studie och därför anser jag 

det vara av största vikt att först göra en begreppsdefiniering av orden. Detta för att läsaren inte 

ska ges någon möjlighet att fritt tolka begreppen och utefter det uppfatta resultatet felaktigt 

utefter vad som är mina intentioner.  

Backlund och Backlund (1999) beskriver begreppen arbetsform och arbetssätt som två olika 

saker men som ändå kan gå om lott med varandra. Samma arbetsform kan varieras med olika 

arbetssätt. De definierar begreppet arbetsform som ett sätt att organisera sitt arbete, till 

exempel enskilt arbete och grupparbete. Enligt min tolkning, alltså på vilket sätt man har valt 

att organisera arbetet kring den kunskap som är tänkt att inhämtas. 

Begreppet arbetssätt definieras fortsättningsvis på följande sätt; 

[...]det sätt på vilket ämnesinnehållet behandlas, t ex föreläsande, diskussionsvis, temaarbete 

eller undersökande…(Backlund & Backlund, 1999, s.105).   
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Exempel på arbetssätt kan utefter denna beskrivning vara arbete i lärobok, laborativt arbete 

och visuellt arbetssätt. Detta är enligt min tolkning då på vilket sätt, och med vilka verktyg, 

man valt att behandla den faktiska kunskapen för att skapa en förståelse av den.  

 

1.4 Begreppsdefintion: problemlösning 
I studien är problemlösning ett centralt och återkommande begrepp, därför väljer jag att 

förtydliga begreppet genom en begreppsdefinition för att förtydliga innehållet i detta arbete. 

Jag väljer att följa Wyndhamns definition av problemlösning. Wyndhamn (2000) definierar 

problemlösning som ett sökande av eleven för att komma fram till en lösning. Uppgiften ska 

stimulera eleven till ett engagemang genom att söka efter passande metoder och strategier. 

Med denna definition av problemlösning innebär det att en problemlösningsuppgift inte är 

formad på ett specifikt sätt eller är av en viss karaktär. Det är elevens förmåga som utgör vad 

som är en problemlösningsuppgift, vilket alltså kan variera mellan eleverna.  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
Efter att ha fått en djupare förklaring av vad problemlösning har för roll i skolan utifrån 

läroplanen belyses nu istället vad undervisning av matematisk problemlösning faktiskt 

innebär utifrån olika perspektiv och tidigare forskning. Kapitlet inleds med en förklaring av 

vad matematisk problemlösning är och hur dessa uppgifter bör vara konstruerade. Därefter 

presenteras hur arbetssätt och arbetsformer varierar utifrån undervisningstraditionen 

förändras. Avslutningsvis presenteras olika perspektiv på lärarrollen.  

 

2.1 Problemlösning inom matematik 
Pólya (2014) förespråkar den heuristiska metoden inom undervisning av problemlösning. Han 

menar att undervisningen ska vara praktiskt lagd där fokus ligger på de processer som sker vid 

lösning av en problemlösningsuppgift. Eleven ska få en uppfattning av vilken typ av 

problemuppgifter den har fallenhet för och de strategier den behärskar. Problemlösningens 

undervisning ska innebära upptäckande av strategier till att lösa ett problem inom matematik 

samt att synliggöra tankesätten vid en sådan operation. Han menar att grunden till 

problemlösning inom matematik, vilket elever måste utsättas för i undervisningen, är att 

studera när andra människor löser problem för att sedan skaffa sig en ”bank” av strategier, 

lösningsmetoder som han väljer att kalla det, vilket man sedan kan använda sig av till de 

problem man själv ställs inför. Även Schoenfeld (2009) menar även han att undervisningen 

inom problemlösning ska präglas av utveckla det kreativa tankesättet i sitt problemlösande 

och att kunna se tillbaka på tidigare, liknande problem för att kunna använda samma eller en 

liknande strategi.  

Lester (1994) beskriver att problemlösning speglar den kursplan vi idag följer. Han beskriver 

undervisning inom problemlösning som en praktiskt lagd verksamhet och som ett sätt att lära. 

Färdigheten förstärks när vi tränar, imiterar och efterliknar. Vidare beskriver han att det är 

elevens egen drivkraft som är nyckeln till att utveckla sin problemlösningsförmåga. Han 

påstår att eleven eller gruppen behöver ha en motivation till att finna en lösning, samt göra en 

ansträngning för att lösa uppgiften. 

Wyndhamn (1993) anser problemlösning vara av annan karaktär. Han hävdar istället att 

problemlösning är en ständig process som inte är enbart knuten till matematikundervisningen. 

Han har en bredare syn på problemlösning och anser att problemen bör utformas utifrån den 

verklighet eleverna hur utanför skolan. I sin studie jämförde han elevers 
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problemlösningsförmåga i matematik och i samhällskunskap. Resultatet visade att fler elever 

hade korrekta svar och lösningar på samhällskunskapen. Med detta menar han att 

problemlösning inte bör kopplas endast till matematikämnet, utan sker i samspel med andra 

genom ett sociokulturellt perspektiv i en förutbestämd miljö. 

Taflin (2007) beskriver att i undervisningen av problemlösning inom matematik ska innebära 

att eleven måste göra en insats för att lösa problemet. Problemet ska vara av karaktär där det 

finns en frågeställning av problematisk karaktär som skiljer sig från standarduppgifterna. För 

att kunna lösa problemet krävs det att eleven ska förstå genom att ha förmågan att identifiera 

problematiken och viljan till att lösa problemet genom ett kreativt förhållningssätt till 

problemet. Även Polya (2014) tycker att undervisning inom problemlösning ska ske på ett 

elevaktivt och undersökande arbetssätt i ett socialt samspel. Ett problem kan vara ett problem 

för en elev, och definieras som en standarduppgift för en annan elev vilket har att göra med att 

lösningen ska vara okänd för eleven för att uppgiften ska klassas som ett problem. Detta 

innebär att elevernas kunskapsnivåer avgör vad som är en problemlösning för just dem. 

 

2.1.1 Problemlösningsuppgifter i matematik 

Taflin (2007) beskriver de mest givande problemlösningsuppgifterna som rika problem. I sin 

studie sammanfattar hon vad som menas mer specifikt med rika problem utifrån olika motiv 

men påvisar även att uppgifter blir till rika problem utifrån ett specifikt mål i ett specifikt 

sammanhang för en specifik person. Därför krävs en genomtänkt planering med syfte, 

matematiskt innehåll och vilken elev man riktar sig till, för att skapa goda, rika 

problemlösningstillfällen. Motiven som är nämnda nedan ska man inte dela på eller bara 

använda ett motiv för att uppnå rik problemlösning, utan dessa ska samverka och 

sammanföras för att målet ska uppnås (Taflin, 2007). 

Taflin (2007) menar att läraren har en viktig, bidragande del för att undervisningen och 

problemet ska bli rikt och få en rikare betydelse. Läraren skapar problemuppgifter av karaktär 

som bjuder in till diskussion i form av grupparbete eller helgruppsdiskussioner, som går i linje 

med det sociala samspelet som är en viktig del i problemlösning. Polya (2014) anser 

skapandet av diskussion vara en viktig faktor till att skapa betydelse i problemlösningsarbetet, 

därför är problemen med flera lösningar och flera svar förslag på rika problem. Öppna 

problem med flera lösningar och svar bjuder in eleven till diskussion på ett pedagogiskt sätt 

då klimatet blir mer accepterat och fokus blir inte på endast ett svar och en lösning. 
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Taflin (2007) hävdar också att ett problem kräver en tydlig struktur, tydlighet och 

konkretisering gällande målet om det är en uppgift som innebär att eleverna ska visa på eller 

uppnå matematiska mål. Detta gör att problemet anses som rikt om läraren lyckas 

konkretisera de strategier eleverna ska öva på samt de mål som ska uppfyllas. 

Enligt Taflin (2007) kan rika problem även verka som en bro mellan matematiken och 

tillämpningen i vardagslivet. De problem som gör att eleverna går från det konkreta till det 

abstrakta i matematiken är rika problem och där eleven kan använda tidigare kunskap för att 

lösa ett problem. Ett rikt problem är även när elever bygger upp en förståelse för en 

tillämpning av en strategi som förekommer flera gånger, men appliceras på olika typer av 

uppgifter vilket innebär att eleverna transformerar kunskapen. 

 

2.2 Arbetssätt och arbetsformer utifrån undervisningstradition 
Cai (1995) menar att lärarens uppfattning av hur man i sin lärarroll ska förhålla sig till 

undervisning av problemlösning, grundar sig i den undervisningstradition som funnits och 

som man är bekant med. Perspektivet på lärande och hur det sker förändras med tid och har 

utvecklats enormt. 

Det finns en växande acceptans vad lärare tror är en betydande faktorer till utveckling hos 

elever inom matematisk problemlösning. Vad som lärs, hur det lärs ut och vilka processer 

som sker i klassrummet är något som blivit mer och mer omdiskuterat bland lärare och övriga 

inom skolvärlden. Detta är ett resultat av den utveckling som skett inom skolans 

undervisningstradition och syn på hur lärande sker. Lärare och övriga ansvariga inom 

skolvärlden har haft krav på sig att analysera och förändra undervisningssätten (Goldin 2004). 

Inom svensk skola kan man se hur undervisningstraditionen gått från behavioristisk till 

konstruktivistisk och därefter sociokulturell. Därför påverkas även lärarens förhållandesätt till 

hur undervisningen ska ske. I och med att den behavioristiska undervisningstraditionen 

präglats av en envägskommunikation där läraren var kunskapsbäraren och eleven 

kunskapsmottagaren påverkades även lärarens förhållande till undervisning av 

problemlösning på ett likande sätt där eleverna fick endast fick motta kunskap inom 

problemlösning och inte fick chans till att prova, diskutera och visualisera.  

I dagens svenska skola präglas skolformen mestadels av den konstruktivistiska- och den 

sociokulturella synen på lärande, vilket också genomsyrar den läroplan svenska skolan följer. 

Vilket självfallet innebär att undervisning av problemlösning ska göra detsamma (Säljö, 

2004). 



9 
 

 

Konstruktivism är en teori som handlar om kunskap och lärande och som är starkt kopplad till 

Piagets forskning kring detta. Konstruktivismen innebär ett synsätt på lärande där eleverna lär 

sig med hjälp av förståelse (Skott, Jess, & Hansen (2010). Von Glasersfeld (1995) menar att 

man inte kan ”placera” in kunskap i en elevs huvud, utan eleven måste behandla den kunskap 

den blir tilldelad till den världsbild och de upplevelser den själv har. Alla har olika 

kunskapsbanker, olika syner och upplevelser av sin omvärld. Därför är konstruktivismen ett 

av perspektiven där man ser lärande som ett tillägnande. Johansson (1999) hävdar att 

kommunikation som sker mellan lärare och elev, är den främsta faktorn till lärande. Han 

menar att kommunikation bör ske genom både tal och skrift för att uppnå detta. I och med den 

konstruktivistiska lärandekultur inom svensk skola är resultatet att lärarens roll inom 

problemlösning är att göra undervisningen individualiserad utefter elevens nivå och erfarenhet 

samt skapa kommunikationsmöjligheter för eleven till läraren där lärande kan ske.  

 

Det sociokulturella perspektivet har, till skillnad från det konstruktivistiska, fokus på 

individen i samspel med en grupp andra människor och hur lärandet då sker i socialt samspel 

(Säljö, 2010). 

Säljö (2010) hänvisar till Vygotskijs teorier inom det sociokulturella perspektivet. Vygotskij 

menar att det är kommunikationen och samspelet med andra ligger i fokus med hjälp av 

språkliga- och fysiska redskap. Dessa två kommunikationsverktyg samverkar genom att de 

fysiska redskapen är ett sätt att förklara hur man lättare minns och lär sig saker med hjälp av 

en psykisk koppling till materiella ting. De språkliga redskapen är de artefakter som 

människan använder sig av för att kommunicera och tänka med. Detta är t ex begreppsord, 

siffror, bokstäver och räknesystem. I en skolsituation kan detta innebära att till exempel 

använda en kulram i arbetet att lära sig addition, eller genom ett grupparbete få en större 

kunskap genom samarbetet med klasskamraterna.  Kommunikationen, främst genom det 

verbala språket med andra människor är det som skapar vårt tankesätt utifrån de språkliga och 

fysiska redskapen. Vygotskij vill med detta visa på hur lärande är en ständig process som sker 

i samspel där elever skapar sin egen kunskap.  

I och med den sociokulturella lärandekultur som finns inom svensk skola är resultatet att 

lärarens roll inom problemlösning är att skapa en undervisning som sker i samspel med andra 

elever där de får lära av varandra och få erfarenhetsutbyte.  



10 
 

2.3 Olika perspektiv på lärarrollen 
Carlgren (1998) beskriver lärarrollen som en indirekt lärarroll. Med det menar hon att 

lärarrollen är diffus och inte längre har samma pådrivande roll i undervisningen. Carlgren 

(1998) beskriver den förändring läraryrket har genomgått sedan mitten av 1990-talet. 

Förändringen av skolans organisation, skolans styrning, skolans uppdrag och utvecklingen av 

skolans kunskapsuppdrag har påverkat lärarrollen markant. Från att jobba ensam och 

självständigt ska nu planering i samspel ske tillsammans med hela skolan. Från att vara den 

auktoritära ledaren i klassrummet som besitter kunskapen, ska nu läraren verka som en 

handledare och skapa förutsättningar för eleverna att finna sin egen kunskap. Från att 

undervisa utifrån ett förbestämt innehåll, till att få mycket mer frihet. Carlgren (1998) påvisar 

att denna utveckling innebär att lärarrollen inte är densamma som förr. Från att ha varit 

huvudrollen i klassrummet ska nu läraren i sin yrkesroll hålla sig i bakgrunden och verka mer 

reflekterande och analytisk än att kommunicera kunskap. 

Säll (2000) har i sin studie undersökt hur lärarrollen upplevs utifrån lärares egna 

uppfattningar. Hon hänvisar till tre olika typer av lärarroller som beskrivs med hjälp av 

liknelser. Metaforerna hon använder sig av är regissören, estradören och illuminatören: 

Lärarrollen som en regissör innebär att läraren skapar förutsättningar för att eleverna ska 

kunna lära. Dessa förutsättningar kan till exempel vara att skapa arbetsro, arbeta 

förebyggande gällande arbetsklimat samt ansvara för att en god, pedagogisk arbetsplanering. 

Lärarrollen enligt estradören innebär att läraren är en framträdande och intresseväckande 

förebild. Läraren ska vara av sådan personlighetskaraktär där den fångar elevernas 

uppmärksamhet och motiverar genom utstrålning och gestikulation till lärande. Lärarrollen 

enligt illuminatören är den lärare som ser till individualiseringen i klassrummet. Illuminatören 

ser till varje elevs enskilda behov gällande inlärningsformer, känslomässiga behov samt de 

sociala behoven. 

Hon påstår att en lärare kan ha drag inom samtliga roller, men också enbart i en. Hon 

beskriver dock risken med att vara ensidig i sin lärarroll då även undervisningen blir 

densamma. De lärare Säll (2000) intervjuade i sin studie, beskrev hur dessa roller utvecklades 

i takt med att hade arbetat längre inom skolan. Det var främst rollen som illuminatör och 

estradör som förändrades, vilket Säll (2000) tolkar som en utveckling inom yrket och en större 

professionalism. En idé Säll (2000) har om varför man inte utvecklades i samma takt som 

estradör som de andra lärarrollerna var för att det krävdes en viss typ av personlighet för att 

kunna vara i denna lärarroll. Brante (2008) beskriver en liknande syn i sin studie på hur man 
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som lärare växer in i lärarrollen. Brante (2008) beskriver dock att en lärarroll till stor del 

redan är definierad redan innan läraren ens hunnit beträda den. Den struktur, system och 

kultur som redan finns på arbetsplatsen skapar en viss förbestämd roll till den som beträder 

den. Lärarrollen påverkas även av de roller lärarkollegorna redan besitter. Dock menar han att 

individen sedan personifierar lärarrollen och gör den mer personlig med tiden och där av 

förändras rollen. 
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3. Analysram 
I analysramen förklaras vilka teoretiska begrepp som används i studien. I detta kapitel 

förklaras de olika arbetssätt, arbetsformer och avslutningsvis lärarroller som är aktuella för 

studien. Även vad de betyder för undervisning och lärande samt vad man kan studera med 

hjälp av dessa begrepp. Avslutningsvis presenteras relevansen av analysbegreppen som utgör 

ett ramverk för studiens analysverktyg.   

 

3.1 Olika arbetssätt och arbetsformer 
Håkansson och Sundberg (2010) gjorde i uppdrag av skolinspektionen en forskningsöversikt 

med syftet att beskriva de samband som finns mellan elevernas skolresultat och 

arbetsmetoder. I den framgår att lärare som har kunskap om och använder varierande 

arbetssätt och arbetsformer i sin undervisning ger sina elever en djupare förståelse och där av 

kan generalisera förståelsen till en större kunskap.  Det framgår även att de elever vars lärare 

har åsikten om att det är läraren som ansvarar för att ge eleven de verktyg den behöver för att 

skapa förståelse, visar på bättre resultat. Till skillnad från de elever, vars lärare har åsikten om 

att alla elever lär på samma sätt. Detta innebär, enligt Håkansson och Sundberg (2010), att för 

att skapa en kvalitativ undervisningsmiljö i skolan behöver läraren ha en hög 

ämneskompetens för att kunna välja passande arbetssätt och arbetsformer till vad eleverna ska 

lära sig. Läraren behöver även ha en överblick över samtliga elevers nuvarande kunskapsnivå 

samt vart eleven befinner sig kunskapsmässigt för att kunna individualisera sin undervisning. 

I följande del presenteras olika exempel på några arbetsformer (eget arbete, grupparbete, 

EPA) och arbetssätt (elevaktivt, laborationer och laborativt material) som är vanligt 

förekommande i skolan, som även sedan kommer sammanföras med det empiriska material 

som framgår i resultatdelen samt de begreppsdefinitioner som finns tidigare i denna studie. 

 

Arbetsformer: 

Eget arbete som arbetsform definieras på två olika sätt. Den första definitionen är att eleverna 

arbetar på ett enskilt arbetssätt men inom samma ämnesområde. Den andra definitionen är ett 

individanpassat arbetssätt där eleverna arbetar enskilt utifrån ett schema som läraren eller 

eleven har utformat själv med uppgifter eleven behöver träna extra på.  Eget arbete är en 

arbetsform som verksamma lärarna själva har utvecklat efter att skolan blev mer 

individuellbaserad samt när vissa skolor började arbeta åldersintegrerat. Uppgifterna i det 

egna arbetet är ofta självinstruerande innebärande att lärartid frigörs så läraren kan 
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individanpassa sin tid i klassrummet ytterligare. Jämförelsen mellan elevers prestationer gör 

att konkurrensen minskar, vilket genererar i att eleverna upplever det som en arbetsform som 

bjuder in till arbetsro. Genom denna arbetsform kan man planera in enklare uppgifter samt 

utmanande uppgifter. Om eleven känner sig omotiverad eller trött någon dag kan den välja en 

enklare uppgift som stämmer överens med den sinnesstämning som eleven är i just då, och 

den kan även välja en utmanande uppgift om den känner sig redo för det (Österlind, 1998).  

Grupparbete som arbetsform gör att elever får möjlighet att lära av varandra och lära i 

samspel, likt den sociokulturella synen på lärande. Elever innehar olika resurser och genom 

grupparbete får eleverna dela med sig av dessa resurser och även ta del av andras. Det innebär 

att genom grupparbete har elever stor möjlighet att lära sig av sina klasskamrater och även få 

möjlighet att diskutera och värdera den kunskaper de själva besitter. (Sjödin, 1991). 

För att skapa ett lyckat grupparbete är gruppsammansättningen viktig, både vad gäller 

konstellation av elever men och storleken av gruppen. En liten grupp elever bjuder in alla 

elever till att vara delaktiga, men utbytet av resurser blir begränsat av det lilla antalet elever. 

En stor grupp innebär ett stort resursutbyte, men att det lätt blir att de passiva eleverna hamnar 

i skymundan och att det bildas mindre grupper i den stora gruppen om eleverna inte kan 

samarbeta. Genom grupparbeten får eleverna chans till träna sitt reflekterande tankesätt och 

sina sociala förmågor, men för att detta ska kunna ske måste det finnas en respekt för varandra 

i gruppen. Därför måste eleverna i förväg tränas i hur arbetsklimatet behöver vara i arbete i 

grupp och vad det innebär att samarbeta. De heterogena gruppsammansättningarna är de 

konstellationer där utbytet sker som mest, då det finns som mest olika förkunskaper och 

nivåer att skapa ett utbyte inom (Sjödin, 1991). 

 

Det kan vara utmanande och svårt att skapa ett meningsfullt lärande utifrån att endast jobba 

med specifika arbetsformer. Utmaningen är att få alla elever involverade och aktiva, både i 

enskilt arbete och i grupparbeten. Ett sätt att skapa ett meningsfullt lärande är att elever först 

behöver få tänka själva, för att sedan diskutera detta tillsammans med andra, det vill säga att 

läraren behöver skapa olika typer av kommunikationsmöjligheter. Arbetsmetoden EPA som 

står för- enskilt, par, alla, och är en passande metod att arbeta utifrån för att skapa dessa olika 

kommunikationsmöjligheter där eleven först får fundera på problemet själv och eventuellt 

dokumentera sina tankar, därefter får elever jobba tillsammans i par och presentera deras 

tankar och därefter lösa uppgiften tillsammans. Slutligen lyfts parens tankar och idéer upp 
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helgrupp. Genom användningen av denna metod blir eleverna aktiva deltagare genom att de 

först själva har fått tänka ut en eventuell lösning för att sedan applicera detta och värdera 

utifrån det som den andra eleven i paret presenterar. Eleven får då chans att konstruera om 

sina tankar utifrån de inspel man får av den andra eleven. I detta pararbete sker alltså 

utveckling av tankar och lärdom av varandra. Därefter lyfts dessa elevers tankar upp i 

helgrupp där ett ännu större utbyte av förslag på lösningar och tankar sker (Christoffersen, 

2015, februari). 

 

Arbetssätt: 

Matematik har under en lång tid ansetts vara ett tacksamt ämne att undervisa inom, då det 

främsta arbetssättet varit att arbeta i läroboken. Att endast arbeta i läroboken gör 

undervisningen enformig och det man lär blir svårt att se till ett större perspektiv, det vill säga 

att applicera det abstrakta lärandet. Ett för enformigt arbetssätt kan innebära att en elev får 

svårigheter inom matematiken, då den inte får hjälp att ta sig an en uppgift via olika 

representationsformer (Samuel & Lawrot, 2009). I detta avsnitt kommer därför det elevaktiva- 

och laborativa arbetssättet presenteras, för att visa olika lösningar till den problematik som 

kan uppstå med att enbart arbeta med läroboken.  

Ett elevaktivt arbetssätt innebär att eleverna får söka sin egen kunskap genom experiment och 

undersökningar i samspel med andra. Arbetet sker i ett problemlösningsbaserat lärande där 

fokus inte ligger på faktakunskaper, utan genom resonemang som leder till 

kunskapsinhämtande av eleverna själva. Läraren anses inte vara kunskapsbäraren, utan verkar 

istället handledande i sökningen av kunskap hos eleverna. Inom matematik anses det 

elevaktiva arbetssättet ha stor genomslagskraft på elevernas resultat, då diskussioner och 

undersökningar verkar givande för elevernas kunskapsinhämtande inom matematik. Eleverna 

tar till sig innehållet bättre i ett elevaktivt arbetssätt och minns det de lärt sig bättre, till 

skillnad från då det sker en envägskommunikation där eleverna blir tillsagda den kunskap de 

bör ta till sig (Hattie, 2013). 

Eleverna ska vara medverkade redan i planeringsstadiet av lärandet där de ska vara med och 

bestämma vad de ska lära sig, hur denna kunskap ska inhämtas och hur detta ska mätas och 

utvärderas. Ofta kan detta arbete ske ämnesöverskridande och ske i ett tematiskt arbete för att 

uppnå bästa möjliga resultat. Det är en inre obalans som skapar sökandet på kunskapen och att 

det är lärarens roll att utmana eleverna till denna obalans. I och med denna syn på det 

elevaktiva arbetssättet bygger det på konstruktivistiska teorier om lärande och det är på detta 
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sätt som mycket av den matematiska problemlösningen som idag bedrivs i skolan går till 

(Scherp, 2001). 

 

Det laborativa är ett arbetssätt för eleverna att konkretisera och förtydliga till något de känner 

igen och är något som eleverna måste göra för att kunna abstrahera. För att elever ska kunna 

generalisera det de lär sig inom matematiken måste de ha en förståelse för stoffet som ska 

generaliseras, vilket de gör genom att koppla det till något de är bekanta med. Det laborativa 

är ett så kallat elevnära sätt, något som man ofta hör talas om i skolsammanhang. Detta kan 

tyckas gå hand i hand med det elevaktiva arbetssättet som beskrivits ovan, vilket gör att det 

med mycket hög relevans upplevs som applicerbart i matematiken. Särskilt då med fokus på 

problemlösning som är av den karaktär där man ibland måste vidga sina vyer och anta nya 

perspektiv för att finna lösningen på problemet, något som till exempelvis laborativa 

arbetssätt bidrar med (Löwing, 2006).  

 

3.2 Olika lärarroller 
I den tidigare forskning som presenteras ovan beskrivs olika perspektiv på lärarrollen. I 

följande del kommer fyra olika typer av lärarroller presenteras (planerande, organiserande, 

handledande och uppföljande) utifrån den tidigare forskningen sammanslaget med 

begreppsdefinitionen som finns ovan av just lärarrollen och det perspektiv som kommer vara i 

tolkningen och presentationen av empirin i resultatdelen.   

 

Genom att inta den planerande lärarrollen och då lägga fokus på att planera sin 

matematikundervisning, är en viktig del av lärarrollen menar flera forskare. Genom en god 

planering av att variera undervisningssätt är chansen större att fler elever tar till sig 

undervisningen och att då skapa bättre lärande situationer (Taflin, 2007). Som lärare behöver 

man sätta problemet i ett tydligt sammanhang för eleven samt formulera uppgiften på ett 

elevnära sätt. Detta för att uppgiften ska bli motiverande och peppande för eleven (Shimizu, 

2013). Det finns fyra olika aspekter som läraren ska ha i åtanke vid planering av sin 

undervisning, som anses ha stor betydelse för hur elever lär sig. Den första aspekten går i linje 

vad tidigare forskare redan nämnt, betydelsen av att välja rätt uppgifter. Uppgiften ska vara 

anpassningsbar så att elever på olika nivåer ska kunna utmanas av den, den ska vara 

intresseväckande och i ett sammanhang där eleven förstår. Den andra aspekten handlar om att 
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förutsäga vilka svårigheter elever kan ha med denna uppgift och ha en plan för hur dessa 

svårigheter kan elimineras så att eleverna snabbt kan komma igång med uppgiften. Den tredje 

aspekten handlar om progression där läraren bör förbereda en uppgift som är ännu lite 

utmanande, om eleven hinner bli klar med den första uppgiften. Den fjärde och sista aspekten 

hör ihop med den andra aspekten och behandlar förberedelsen av eleverna. Läraren behöver 

planera och förbereda vad som måste vara utsagt för att eleverna ska klara av att påbörja 

uppgiften. Den kan till exempel innebära att repetera ett räknesätt eller en metod som är 

central i uppgiften (Clark & Roche, 2009) 

 

Den organiserande lärarrollen beskrivs utifrån hur man som lärare organiserar sin 

undervisning. En organisation kan presenteras utifrån fyra faser som benämns med 

introduktionsfas, idéfas med lösningsutkast, lösningsfas och redovisningsfas. I fas ett, 

introduktionsdasen, presenterar och förklarar läraren problemet samt svarar på eventuella 

frågor som kommer upp. Här är det viktigt att alla elever förstår uppgiften innan man går 

vidare till fas två. Fas två, idéfasen med lösningsutkast innebär att eleverna får börja arbeta 

med problemet. Detta kan ske på varierande arbetssätt men vanligtvis enskilt eller i par. 

Denna fas fortskrider till dess att eleverna hittat minst en matematisk metod för att fortsätta 

lösa problemet. Fas tre, lösningsfasen pågår ända till problemet är löst och också testats och 

kontrollerats med hjälp av flera olika uträkningsmetoder. I sista fasen, redovisningsfasen sker 

ofta i en diskussion med hela klassen. Läraren eller elever förklarar de olika förslag de har till 

en lösning. I denna redovisningsfas diskuteras problemet utifrån de svar och lösningar 

eleverna har. Man gör också generaliseringar för att ta lärandet bort från den specifika 

uppgiften och applicera det till ett allmänt kunnande. I detta skede kan uppgiften även 

problematiseras ytterligare, för att utmana de elever som klarade uppgiften med lätthet. Det är 

viktigt att läraren verkligen intygar sig själv om att samtliga elever har förstått 

problemställningen och vad de ska göra, innan arbetet påbörjas. Detta anses vara en viktig 

grund för att eleverna ska kunna ta sig an ett problem (Taflin, 2007). Problemlösningsarbete 

kan också utgå från tre faser där fas ett omfattar en uppstart där målet med uppgiften 

förklaras. I fas två får eleverna i grupp eller enskilt försöka lösa uppgiften och i fas tre sker en 

diskussion i helklass utifrån de det mål som presenterades i fas ett. Dessa två sätt att 

organisera sin problemlösningsundervisning har tydliga likheter men det andra nämnda sättet 

är något förenklat i jämförelse med den första (Clark & Roche, 2009). 

Gruppsammansättningar kan vara betydande i arbete med problemlösning. Genom 
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genomtänka, organiserade gruppsammansättningar kan eleverna stötta varandra genom att få 

egna uppdrag eller roller för att tillsammans kunna lösa problemet. Detta effektiviserar även 

arbetet och gör att alla elever blir delaktiga. Dessa roller kan exempelvis vara ett en elev har i 

uppdrag att vara en idéspruta och komma med förslag på lösningar. En annan roll kan vara att 

ställa följdfrågor och problematisera ytterligare, eller att starta upp arbetet genom att förklara 

ett problem de ska lösa. I detta arbete kan läraren observera hur gruppen löste problemet, 

vilken lösning som var den rätta och hur arbetet fungerade i gruppen. Denna observation gör 

att lärandet effektiviseras ytterligare (Hartman, 1996). 

 

Den handledande rollen är där man som lärare motiverar eleven till problemlösning samt 

hjälper och stöttar eleven i de olika stegen i att lösa ett problem. Det är viktigt att som lärare 

belysa vad det innebär att vara en problemlösare. Genom att våga ta risker, leta efter olika 

lösningssätt, prova igen samt värdera om lösningen är realistisk. När man organiserar 

problemlösning i grupp behöver man också som lärare handleda eleverna i hur detta arbetssätt 

fungerar och vad de behöver tänka på när man ska samarbeta. Det kan till exempel vara att 

våga fråga i gruppen om man inte förstår, uppmuntra varandra till delaktighet, att kunna 

ifrågasätta ett resonemang utan att kritisera, vara noggrann och så vidare (Hartman, 1996). 

Läraren ska alltid eftersträva olika slags lösningar på ett problem, detta innebär dock att när 

eleverna har svårt att komma på lösningar behöver läraren vara förberedd på att kunna ge 

förslag och kunna handleda eleven i att använda dessa. Den handledande rollen kräver alltså 

att läraren har en tydlig bild av vad eleverna ska tränas på och vara förberedd på att svara för 

dessa (Shimizu, 2013). Om vi ser till Taflins (2007) förklaring kring att organisera 

problemlösningsundervisning som nämns ovan, är fas 4 den viktigaste. I denna fas har man 

som lärare möjlighet att utifrån elevers förslag följa upp deras lösningar. I denna fas kan 

diskussion ske utifrån de svårigheter som uppstod och reda ut dessa så att eleven tillslut 

förstår. Läraren får också möjlighet till att förklara de lösningar som var fel och där av kan 

eleverna få möjlighet att ändra sin uppfattning, vilket innebär att lärande och utveckling sker.  

Genom uppföljning kan man även påvisa exempel på olika lösningar av uppgiften, vilket ger 

eleverna möjlighet att få en insyn i andra lösningar som de själva inte tänkte på. 

Uppföljningen blir som en slags inspirationskälla (Taflin, 2007). Den uppföljande rollen är en 

mycket viktig del för att skapa lärande. Genom ett aktivt val i fas tre av Clark och Roche 

(2009) sätt att organisera problemlösningsundervisning, om vilka elever eller grupper som ska 

få presentera sin lösning kan lärtillfällen skapas. Läraren kan till exempel visa på olika nivåer 
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av lösning på samma problem. En redovisning kan vara av en elev eller grupp som inte riktigt 

gått helavägen för att komma fram till en lösning. Här finns då möjlighet att diskutera de 

svårigheter klassen hade, eller de vanliga förekomsterna av felaktiga svar. Sedan kan läraren 

låta en elev eller grupp redovisa som visar en hög nivå på sin lösning, för att sedan skapa en 

diskussion om deras lösning eller lösningar.  Avslutningsvis kan läraren generalisera den 

kunskap som under lektionen har bearbetats genom att läraren frågar eleverna hur dessa 

lösningar kan hjälpa dem att lösa problem samt användningen av lösningarna i framtiden 

(Clark & Roche, 2009). 

 

3.3 Ramverk 
I ovanstående analysram har centrala begrepp för arbetet presenterats och som utgör ett 

ramverk för studien. Ramverket består av: 

- Enskilt arbete och grupparbete som arbetsform.  

- Elevaktivt- och laborativa arbetssätt. 

- Lärarrollen av planerande-, organiserande-, uppföljande- och handledande karaktär.  

Detta framhävs i resultatdelen där ramverket vävs ihop med det empiriska material som 

framgår, samt de begreppsdefinitioner som finns tidigare i studien.  
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras inledningsvis den metod som valts att användas i studien. Därefter 

presenteras deltagarna i studien följt av genomförande. Avslutningsvis beskrivs de etiska 

aspekter som tagits hänsyn till under studiens genomförande samt validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i studien.  

 

4.1 Val av metod 
Syftet med studien är att ta reda på hur lärare tolkar deras roll och där av väljer arbetsformer 

och arbetssätt inom matematisk problemlösning. Det finns flera olika metoder att välja 

mellan. Några exempel på metoder är observation, enkätundersökning och intervju. Genom 

observation synliggörs lärarens roll i klassrummet och arbetsmetoder och jag får själv som 

forskare tolka vad jag ser, vilket ger studien en högre likvärdighet. Dock blir studien 

begränsad då jag endast ser läraren vid ett fåtal tillfällen och kan inte generalisera den 

datainsamling jag samlar in då yttre omständigheter kan ha påverkat vad som skett i 

klassrummet. Genom enkätundersökning har jag god chans till att generalisera det resultat jag 

samlar in, då enkätundersökning kräver stängda frågor och ger inte utrymme för nyanserade 

och tolkningsbara svar. I min undersökning söker jag dock svar utifrån lärares egna 

uppfattningar och därför krävs att metoden ger deltagarna möjlighet att förklara, nyansera och 

diskutera sina svar (Dimenäs, 2007). 

Utifrån detta har jag valt att göra kvalitativa och semistrukturerade intervjuer för att få så 

nyanserade svar som möjligt. Dimenäs (2007) beskriver den kvalitativa och semistrukturerade 

intervjun som ett passande sätt för att ta reda på en informants egna uppfattningar. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver den semistrukturerade intervjun som ett vardagssamtal som utgår 

ifrån informatörens vardagsvärld, och liknar ett vardagssamtal av varken öppen eller stängd 

karaktär. En semitrukturerad intervju innebär att intervjuaren har bestämda, nedskrivna frågor 

som har en tydlig koppling till intervjuns syfte likt den strukturerade intervjutekniken. 

Däremot kan intervjuaren ställa oförberedda följdfrågor utifrån informantens svar. Dimenäs 

menar att metoden inte ska innebära ledande frågor, utan att den som intervjuar ska ha ett 

öppet sinne och ha lyssnandet i fokus.  

Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av kvalitativ och semistrukturerad intervju går i 

linje med Dimenäs (2007) och därför följer jag denna rekommendation.  
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4.2 Urval och presentation av informanter  
I denna studie har jag valt att intervjua tio stycken lärare som undervisar, eller har undervisat, 

i matematik för de lägre åldrarna. Jag valde lärare på tre olika skolor som jag tidigare har varit 

i kontakt med. Jag hade en vision att finna lärare att intervjua med en jämn fördelning mellan 

kort yrkeserfarenhet och lång yrkeserfarenhet. Jag ville jämföra svaren utifrån ett 

åldersperspektiv, något som jag inte lyckades göra. 

I denna studie benämns informanterna med siffror. Här följer en kort presentation av de 

medverkande informanterna i tabellform.  

 

 Kön Antal år som 

verksam lärare 

Lärare 1 Kvinna 45 år 

Lärare 2 Kvinna 16 år 

Lärare 3 Kvinna 30 år 

Lärare 4 Kvinna  2 år 

Lärare 5 Kvinna 30 år 

Lärare 6 Kvinna 10 år 

Lärare 7 Kvinna 19 år 

Lärare 8 Kvinna  25 år 

Lärare 9 Kvinna  19 år 

Lärare 10 Kvinna  7 år 

Tabell 1: Presentation av informanter 

 

 

4.3 Intervjumallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
I den tidigare forskningen har jag behandlat vad matematisk problemlösning är, vilken typ av 

lärarroll den svenska skolans undervisningstradition innebär, olika perspektiv på lärarrollen 

samt arbetssätt och arbetsformer inom problemlösning. Jag har utifrån dessa centrala begrepp 

konstruerat intervjufrågor så att jag ska kunna undersöka det syftet jag har med mitt arbete, 

det vill säga lärarens tolkning av sin lärarroll utifrån läroplanen och där av även undersöka 

likvärdigheten i matematikundervisningen. Jag har delat in mina intervjufrågor i primärfrågor 

och sekundärfrågor. Primärfrågorna är fokuserade att svara på en specifik frågeställning, 

medan sekundärfrågorna är till för att skapa ett flyt i samtalet och en djupare diskussion för att 

förstärka svaren till primärfrågorna. Som nämnt i stycket ovan kommer sekundärfrågorna att 

variera utifrån de svar som ges på huvudfrågorna, därför står inte alla sekundärfrågor med i 

intervjumallen, utan endast ett fåtal förslag. 
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Primärfråga 1 och 2 där jag frågar om lärarens bakgrund och utbildning, är till för att på ett 

lättsamt sätt starta intervjun. Jag vill att den intervjuade ska känna sig bekväm i att prata med 

mig och därför är det viktigt att inleda med frågor som känns enkla att svara på. Denna 

information är också viktig för mig i min analys för att få en större förståelse för de svaren jag 

får i de andra frågorna. Primärfråga 4 svarar för frågeställning 1 där jag vill undersöka 

lärarens uppfattning av sin lärarroll inom matematisk problemlösning. Primärfråga 3 svarar 

för frågeställning 2 där jag frågar läraren om sina valda arbetssätt och arbetsformer. 

Primärfråga 5 och 6 svarar för frågeställning 3 där läraren får beskriva hinder och möjligheter 

med de beskrivna arbetssätten och arbetsformerna hon tidigare beskrivit.    

 

 

4.4 Genomförande 
Förfrågan till deltagande i intervjun skickades ut via mail med ett informationsbrev (bilaga 1) 

där jag kortfattat presenterade mig själv och orsaken till att jag kontaktar dem. Därefter 

beskrev jag bakgrunden till min studie samt syfte och frågeställningar. Jag förklarade 

kortfattat de rättigheter de har som deltagande i studien och angav kontaktuppgifter till mig 

och min handledare. Jag angav också ett datum då jag senast ville ha svar ifrån dem. När sista 

svarsdag började närma sig hade jag endast fått svar från tre stycken lärare. Därför skickade 

jag ut samma mail i form av ett påminnelse-mail. Efter detta fick jag in 9 svar till. 

 

4.4.1 Datainsamlingsmetod 

Som insamlingsmetod för att samla empiriskt material i studien valde jag att göra en 

kvalitativ, semistrukturerad intervju med öppna primärfrågor som är knutna till min 

frågeställning, följt av sekundärfrågor för att få fram djupare och mer utvecklade resonemang. 

Dessa sekundärfrågor är dock varierande utifrån de svar som framkom på huvudfrågorna och 

samtliga sekundärfrågor står därför inte med i intervjumallen.  

Jag valde att göra muntliga intervjuer och åka till varje lärares arbetsplats för att intervjua dem 

i sin arbetsmiljö, då det ger störst insyn i lärarens vardag och arbetssituation. Intervjun har ett 

lärarperspektiv med syftet att få en förståelse för deras yrkesroll och tankesätt, där av en 

kvalitativ undersökning (Dimenäs, 2007). Intervjuerna har spelats in via mobiltelefon och 

vissa stödanteckningar gjorts under intervjuns gång.     
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4.4.2 Analysmetod 

För att analysera den insamlade data började jag att lyssna flera gånger på de intervjuer som 

gjordes med hjälp av telefon och samtidigt förde stödanteckningar av det jag ansåg vara extra 

relevant eller som stack ut på något sätt från mängden. Efter att detta var gjort transkriberades 

intervjuerna och dessa dokument kopierades. Dimenäs (2007) nämner det analysverktyg som 

används relevant till denna typ av undersökning. Genom att söka mönster och sammanhang i 

de svar som framkommit i intervjuerna, sammankopplas data med den tidigare forskningen 

samt analysramen och där av få fram ett resultat. Analysverktyget analyserar varje 

frågeställning i arbetet var för sig, vilket gör analysen systematisk. Efter att transkriberingen 

var gjord började jag analysera innehållet av data. Det första steget var att sammanfatta data 

med nyckelord. Några exempel på nyckelord som framkom var samarbeta, samspel och 

diskutera. Nyckelorden parade jag sedan ihop med andra nyckelord av liknande karaktär, där 

jag sökte efter igenkänningsfaktorer utifrån analysramen. Dimenäs (2007) väljer att beskriva 

som teman, som framkommer utifrån återkommande, liknande data som sedan får ett 

sammanfattande namn. Några exempel på teman var handledande lärarroll och elevaktivt 

arbetssätt. Dessa teman är det centrala och utgångspunkten i resultatet och som presenteras i 

resultatdelen. Resultatet presenteras delvis via en tabell där informanternas olika lärarroller 

synliggörs, med stöd av analysramen. 

Analysverktyget för denna studie strävar efter att visa på en sammankoppling mellan 

forsknings- och litteraturgenomgången, analysram samt det resultat som framkommit, vilket 

även Dimenäs (2007) påstår.  

 

4.5 Forskningsetik 
Inledningsvis skickades ett informationsbrev ut i samband med förfrågan om deltagande i 

studien. Brevet inleds med en kort bakgrund och syfte till den studie jag ska göra för att 

lärarna ska få en förståelse för den studie som jag frågar dem om de vill delta i. Jag 

informerade också om vilken typ av studie det är (intervju med ljudinspelning) och hur lång 

tid intervjun kan tänkas ta, så att lärarna ska kunna avsätta tid i sitt arbete för studien. Jag 

förklarar också i brevet att den data jag samlar in under intervjun endast kommer användas i 

studiens syfte och inte användas till annat samt att läraren kommer vara helt anonym i studien. 

Jag poängterar också att det är helt frivilligt att delta och att man när som helst kan välja att 

avsluta sitt deltagande. Innan intervjuerna påbörjades fick lärarna även skriva på ett 

samtyckeskrav så det även finns ett skriftligt godkännande. Genom detta sätt var både 
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informationskravet och samtyckeskravet redan uppfyllt redan uppfyllt innan intervjuerna 

påbörjades, då det är som krav att i studier ska den intervjuade vara väl informerad om den 

forskning som bedrivs, de rättigheter man har som deltagare och att ett ska finnas ett tydligt 

samtycke hos deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002).    

Eftersom att jag genomför min studie själv är det endast jag som har tystnadsplikt jäntemot 

mina deltagande lärare i studien. Det som är mycket viktigt för mig och mina deltagande är 

hur jag skyddar den data jag samlar in samt hur avrapporteringen sker. Jag förvarar de 

anteckningar och ljudfiler på säkra platser där det inte finns risk att andra får tag på dem. När 

arbetet med studien är avslutat ska dessa elimineras. När resultatet redovisas framgår inga 

beskrivningar eller namn på de deltagande och de blir istället benämnda med kodord som till 

exempel ”lärare 1”. Detta är ett konfidentialitetkrav man som forskare har, vilket innebär att 

man måste skydda sina deltagare genom att hålla de helt anonyma (Vetenskapsrådet, 2002). 

Något annat som är viktigt för mig att tänka på i och med detta är att jag inte kan använda den 

datainsamling jag samlar till andra studier, då de är av annan karaktär och syfte, samt att det 

inte är det som deltagarna har accepterat att delta i. Den datainsamling jag samlar in i denna 

studie är låst till just denna studie, vilket innefattar nyttjandekravet man som forskare måste 

förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att uppnå en hög validitet i min studie, det vill säga giltigheten och relevansen var jag 

mycket noggrann i min koppling mellan intervjufrågor, syfte och frågeställning. Jag hade i 

åtanke i början av min studie att kunna jämföra deltagarnas svar utifrån antal år som verksam 

lärare för att undersöka om det framkommer skillnader utifrån erfarenhet. Detta anser jag att 

jag inte kunde göra i den grad som jag önskat då det var svårt att få tag i lärare som kunde 

ställa upp på intervju. Där av presentationen i tabell 1 hur många år de varit verksamma som 

lärare. Jag vill dock poängtera att samtliga lärare jag kontaktade var mycket artiga och 

svarade på min förfrågan och förklarade varför de inte kunde ställa upp på intervjun. 

Majoriteten av de som tackade nej till intervju sa att det var på grund av tidsbrist. Något som 

dock kan ha begränsat validiteten i min studie var informanternas kritiska aspekt mot sig 

själva, då jag kunde märka tendenser i intervjuerna att vissa informanter ifrågasatte sig själva 

inom läraryrket och var kritiska mot sitt sätt att undervisa. Detta kan innebära att vissa svar 

blev otydliga och gav stor tolkningsbarhet. Min upplevelse var dock att den mesta kritiken 
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informanterna riktade mot sig var i samband med intervjun då de fick en slags självupplevelse 

av sitt läraryrke och där och då väcktes tankar som ville ursäktas och ventileras. Jag anser 

ändå att jag kan använda den empiri jag samlat in under mina intervjuer då lärarna upplevdes 

ärliga i sina svar, men som sedan diskuterades och kritiserades av dem själva, vilket jag kunde 

sålla bort i min analys.    

I och med att min undersökning i studien är kvalitativ med fokus att få en förståelse för de 

lärare som ställde upp på intervjun är reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten och 

trovärdigheten, begränsad (Dimenäs, 2007). Resultatet går inte att generalisera till någon slags 

sanning att ”såhär är det”. Dock har undersökningsprocessen utförts på ett sätt där 

noggrannhet legat i fokus, där av kan validiteten beskrivas som hög inom den begränsning 

som en kvalitativ studie innebär.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



25 
 

5. Resultat och analys  
Utifrån intervjuerna med de tio lärarna framställs ett resultat. Kapitlet innehåller en 

redogörelse av den empiri som sammanställts utifrån intervjuerna, där varje frågeställning 

redovisas enskilt. Avslutningsvis redovisas en sammanfattning av resultatet.   

 

Lärarrollen 

Man märker en indelning av hur informanterna anser lärarrollen kopplat till lärandet bör vara. 

30 % av de intervjuade ansåg läraren som en viktig del i att guida eleven till rätt nivå av 

utmaning inom problemlösning, likt den sociokulturella synen på lärande där lärarens roll är 

att möta eleven med lagom stor utmaning för att utvecklas i den så kallade proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2010).  

Problemlösning måste få ske på ett kreativt och ibland kaosartat sätt. Eleverna vet 

ibland inte alls vad de sysslar med men det är processen som är den viktiga och som 

gör att polletten trillar ner och de får en aha-upplevelse. Vi lärare måste ibland våga 

ta ett steg tillbaka och låta lärandet ske hos eleven själv. Vi måste inte pumpa de med 

vår hjälp och guidning (Lärare 2). 

De resterande 70 % av informanterna ansåg att problemlösning var ett sätt där eleverna får 

möjlighet att söka sin egen kunskap utifrån det de redan kan och har med sig sedan tidigare i 

sin kunskapsbank, likt den konstruktivistiska synen på lärande där läraren istället har en mer 

passiv roll (Glaserfeld, 1995). Nedan redovisas via tabell 2 vilken typ av lärarroll/ lärarroller 

som de intervjuade lärarna identifieras med genom stöd av analysramen på s. 12. 

 Planerande 
lärarroll 

Organiserande 
lärarroll 

Handledande 
lärarroll  

Uppföljande 
lärarroll 

Lärare 1        X                   X         X 

Lärare 2           X         X  

Lärare 3        X                           X 

Lärare 4        X          X         X 

Lärare 5                  X         X         X 

Lärare 6                       X         X 

Lärare 7        X          X         X 

Lärare 8        X          X         X 

Lärare 9                   X          X 

Lärare 10             X         X         X 

Tabell 2: Lärares olika roller 
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Samtliga lärare är överens om att lärarrollen är komplex och varierande i arbetet med 

problemlösning. Utifrån vad som tidigare nämns av informanterna är de flesta av 

uppfattningen att problemlösning sker på ett sätt där läraren har en passiv karaktär. 

Majoriteten av informanterna beskriver lärarrollen inom problemlösningsarbetet av karaktär 

att vara lyssnande, ställa nyfikna frågor, be eleverna förklara hur de tänker och väcka tankar 

hos eleven. Lärare 4 och lärare 10 använde sig just av begreppet handledare i sin beskrivning 

av lärarrollen inom problemlösning där lärare 4 gjorde en jämförelse av den handledande 

lärarrollen med en körskollärare och beskrev liknelsen som att när man lär sig köra bil kan 

inte körskolläraren endast berätta vad du ska lära dig, också kan eleven det sen.  

Arbetssätt och arbetsformer 

Som nämnt ovan kan dock lärarrollen vara varierande utifrån de arbetssätt och arbetsformer 

man använder. Något som framkom i intervjuerna som är intressant i förhållande till studien 

var att samtliga sex informanter som deltagit i kompetensutvecklingsinsatsen Matematiklyftet 

hänvisade till modellen EPA när de skulle förklara lärarrollen i början av lektionspasset, i 

mitten av lektionspasset och i slutet av lektionspasset. Informanterna beskriver då att man går 

från en planerande eller organiserande lärarroll i början av lektionspasset, till en mer 

handledande och uppföljande roll i mitten och slutet av passet.  

I början av passet förklarar jag uppgiften och vilket laborativt material de har att använda sig av. 

Innan vi ska avsluta och gå ut på rast brukar jag försöka få eleverna att sätta ord på vad som har 

lärt sig och hur vi kan använda detta i andra sammanhang (Lärare 5). 

Flera av lärarna beskriver att den uppföljande lärarrollen träder in när man ska avsluta eller 

sammanfatta det man under lektionen har belyst. Majoriteten av dessa informanter anser detta 

vara den viktigaste delen i undervisningen.  

 

 

Nedan redovisas via tabell 3 vilken typ av arbetsformer och arbetssätt de intervjuade lärarna 

använder med stöd av analysramen på s. 13. 
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 Arbetsform: 

Eget arbete 

Arbetsform: 

Grupparbete 

EPA Arbetssätt: 

Elevaktivt 

Arbetssätt: 

Laborativt  

Lärare 1 X X  X  X X  

Lärare 2    X  

Lärare 3  X  X  X X  

Lärare 4  X  X  X X  

Lärare 5  X  X  X X  

Lärare 6    X   

Lärare 7 X     X  

Lärare 8 X  X  X  X X  

Lärare 9     X  

Lärare 10  X  X  X X  

Tabell 3: Lärarnas valda arbetsformer och arbetssätt 

Som vi även får bekräftat i resultatdelen ovan är lärarna överens om att undervisningen inom 

problemlösning ska organiseras på ett elevaktivt sätt. Nästan alla informanter anser att inom 

problemlösning bör man ha laborativa arbetssätt där eleverna får rita, bygga, konkretisera och 

på så sätt visualisera sina lösningar. Man bör eftersträva att komma ifrån den ”traditionella” 

matematikundervisningen, där eleven ska beskriva uppgiften på mattespråk och skriva det 

rätta svaret. De efterfrågande arbetssätten karaktäriseras som undersökande arbetssätt. 

Tidigare i studien har vikten av laborativa, undersökande arbetssätt lyfts av Löwing (2006) 

och Scherp (2001) vilket visat sig vara effektiva. Dock påtalar några lärare även vikten av att 

lärare behöver variera sina arbetsformer och arbetssätt för att eleverna ska kunna ta sig an 

uppgiften enklare. Lärare 8 beskriver hennes tanke med problemlösning inom den enskilda 

arbetsformen, där hennes elever har individuella scheman att arbeta med under det enskilda 

arbetet; 

Jag brukar ha två problemlösningsuppgifter i varje elevs individuella schema. En av 

lite enklare karaktär och en som är utmanande för eleven. Vi får inte glömma att de 

flesta elever tycker det är roligt och spännande att ta sig an ett problem och flera 

stycken kan göra det själv (Lärare 8). 

Lärarna menar att man inte får glömma bort inslagen av den enskilda arbetsformen och det 

enskilda arbetet. Alla elever lär olika och trots att problemlösning bör präglas av det sociala 

samspelet får man inte utesluta resterande arbetssätt och former. 
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Möjligheter och svårigheter 

I intervjuerna framkommer en rad olika hinder som gör att arbetet och effektiviseringen 

bromsas. Hindren är främst kopplade till arbetet i grupp och gruppsammansättningar, vilket 

har tagits upp i tidigare teoribakgrund kring grupparbete som Sjödin (1991) problematiserar.  

Nästan hälften av lärarna anser det vara en problematik att bilda grupper med god 

gruppdynamik, för att skapa goda diskussioner och ett gott arbetsklimat i gruppen där alla är 

delaktiga. Lärarna förklarar att det ofta är någon eller några elever i varje grupp som tar över 

arbetet och inte bjuder in de andra eleverna i gruppen att lösa uppgiften tillsammans. De 

beskriver också att det ofta finns någon elev som förlitar sig på att de andra löser uppgiften 

och väljer att ta en tyst och passiv roll i grupparbetet. Lärarnas påstående att eleverna behöver 

tränas in i denna arbetsform och tillsammans skapa regler för att dynamiken i gruppen ska bli 

fungerande vilket stämmer överens med det Sjödin (1991) hävdar. 

Majoriteten av lärarna förklarar också att det är en utmaning att arbeta inom arbetsformer där 

det krävs integration, samspel och samarbete. Flertalet lärare förklarar det som en process att 

lära eleverna samarbeta och att genomföra värdefulla grupparbeten för alla elever i gruppen.  

Elever i dessa låga åldrar har oftast inte förmågan att läsa av de andra medlemmarna i gruppen. 

Därför känns det ibland som att alla elever kör sitt eget race utan att observera och lyssna in vad 

de andra gör, och inse att de är en del av ett sammanhang (Lärare 3). 

Läraren i fråga menar att eleverna behöver otroligt mycket stöttning i grupparbeten och därför 

är det svårt för läraren att hinna med att handleda alla grupper så det ska bli ett värdefullt 

grupparbete. 

  60 % av lärarna lyfter problematiken kring hur man bör tänka när man bildar grupper och 

ansåg detta utmanande. 2 av lärarna nämnde att de ansåg grupper om 3-4 elever var lagom. 

Hälften av lärarna beskriver att lärarrollen i det problemlösningsfokuserade arbetssättet är 

utmanande och kan ses som ett hinder.  

Det är betydligt lättare att säga till en elev hur den ska göra och ge den ett smörgåsbord av 

förslag på lösningar. Nu ska eleverna istället komma på lösningar och strategier själva. Det är 

mycket svårare för mig att hjälpa eleven till dessa upptäckter än att bara berätta (Lärare 7). 

Med detta menar läraren i fråga, som andra lärare även också beskriver, att lärare behöver 

stora ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper för att kunna hjälpa eleven att organisera 

sina tankar och idéer, eller för att överhuvudtaget förstå syftet med uppgifter och inte minst att 
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abstrahera den kunskap de lär sig i uppgiften, likt Håkansson och Sundberg (2010) beskriver 

att läraren behöver ha en hög ämneskompetens för att kunna hjälpa och utmana eleven. Flera 

lärare nämner det laborativa materialet som en stor hjälp till eleverna att just göra arbetet 

elevnära och för att sätta det i ett sammanhang.    

 

De möjligheter som finns med att organisera sin problemlösande undervisning på ett socialt, 

elevnära och undersökande sätt beskriver lärarna på ett liknande sätt som i frågeställning 2 där 

de motiverar varför de väljer att organisera sin undervisning på detta sätt. Via 

lösningsfokuserade uppgifter i samspel med andra tränas eleverna på samarbete i olika 

konstellationer vilket är något de kommer ha användning av i hela livet sätt. Samtliga 

informanter upplever att eleverna har en positiv syn på problemlösning och tycker detta är 

något roligt. Därför ser lärarna möjligheten att blanda in sådant i problemlösningen som 

eleverna kan behöva träna extra på, just för att eleverna oftast tar sig an uppgiften med 

spänning och glädje. 

 

5.2 Sammanfattning av resultat 
Läraren har en komplex roll i undervisningen som varierar beroende på organisation av 

undervisningen. I problemlösning anses läraren främst ha en handledande- och uppföljande 

lärarroll genom att hon ska kunna ställa rätt och nyfikna frågor, motivera, skapa goda 

förutsättningar för lärande så som arbetsro och ett accepterande arbetsklimat, uppmuntra, 

guida till nästa steg i lösningsfasen, hjälpa eleven att ta den konkreta uppgiften till ett mer 

abstrakt lärande samt skapa en meningsfullhet och spänning i undervisningen. I läroplanen 

(2011) beskrivs matematikundervisningen som kreativ, problemlösande och frågeväckande, 

vilket innebär att läraren behöver skapa en matematikundervisning på detta sätt.  

Något som tydligt framgår både från forskarna Hattie och Löwing, samt resultatet i denna 

studie, är att undervisningsorganiseringen ska präglas av ett undersökande i samspel med 

andra elever. Nyckeln till en god arbetsgång i problemlösning motiveras genom arbete i olika 

gruppkonstellationer, där de kreativa- och laborativa arbetssättet används där eleverna får 

söka och upptäcka kunskap, det vill säga där inte läraren berättar hur eleverna ska göra.  

Hinder som vanligtvis kan framstå i detta elevaktiva arbetssätt som präglas av grupparbeten är 

att elever i dessa låga åldrar inte ännu har lärt sig hur ett samarbete i grupp går till, vilket 

innebär att några elever kan ta över arbetet helt och inte bjuda in resterande elever i processen. 
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Vissa elever inser inte betydelsen av att alla är delaktiga i ett grupparbete och väljer därför att 

ta en passiv roll och låter de andra eleverna göra jobbet. Detta är hinder som gör att 

arbetsformen och arbetssätten inte får den önskvärda effekten på elevernas lärande som var 

planen hos läraren från början. Ett annat hinder är att lärare känner sig ibland otillräckliga i 

sin lärarroll inom problemlösning, då det kräver en hög ämneskompetens och pedagogisk 

kompetens för att guida eleven genom en lärande process där eleven undersöker sig fram till 

lösningen. 

De möjligheter som finns i detta elevaktiva arbetssätt och arbetsform är att lärarna har 

möjlighet att skapa undervisning som verkligen fångar elevernas intresse och motivation. Det 

framgår även att elever tycker det elevaktiva arbetssättet är roligt. Därför har lärare 

möjligheten att verkligen skapa givande undersökningstillfällen där eleverna får utveckla sina 

processande lösningsförmågor.  
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6. Diskussion   
Studiens syfte är att undersöka hur lärare tolkar sin lärarroll samt de arbetssätt och 

arbetsformer som är mest förekommande inom matematisk problemlösning. Med syftet i 

åtanke kommer inledningsvis resultatet diskuteras, därefter den valda metoden och studiens 

värde för kunskapsutveckling. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare studier.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
Genom studiens gång framgår vilken viktig och central roll problemlösning inom matematik 

har. Problemlösning beskrivs främst som något som ska gynna elevens personliga förmågor, 

alltså inte enbart förmågor som är kopplade till matematikämnet. Detta är en viktig lärdom i 

arbetet, problemlösning leder till att eleverna: ökar sin förmåga att tro på sig själva, utvecklar 

sin kreativa och lösningsfokuserade förmågor, ökar elevens entreprenörsutveckling samt 

utvecklar sitt tänkande till ett mer reflekterande och nyanserat sätt, något som går i linje med 

läroplanen (2011). 

 

Resultatet visar att lärarrollen är av mer handledande och uppföljande karaktär. Carlgren 

(1998) beskriver lärarrollens utveckling i samma stil i och med hennes beskrivning av hur 

yttre påverkansfaktorer förändrat skolan och lärarrollen, så som politik och bestämmelser 

kring att elever ska vara delaktiga och ansvarstagande för sitt lärande i skolan. Om man väljer 

att anförtro sig till detta, att det inte är läraren själv som sätter prägel på sin lärarroll, bör man 

vara något ifrågasättande på det Brante (2008) och Säll (2000) beskriver, att läraren 

bestämmer sin egen lärarroll.  

Det Carlgren (1998) påvisar kan man tolka som att hon menar att lärarrollen är förutbestämd 

utifrån den utveckling och förändring kunskapssynen och undervisningstraditionen genomgått 

vilket man även märker i dagens läroplan. I Läroplanen (2011) kan man tolka det som att 

kravet finns att läraren ska ha en viss typ av lärarroll, som gör att eleverna upplever 

matematiken på ovan nämnda sätt, vilket stämmer överens med den handledande- och 

uppföljande lärarroll lärarna beskriver.  

Så som Brante (2008) och Säll (2000) uttrycker sig kan man tolka som att läraren har helt fria 

händer till att göra som man vill i sin lärarroll och i sitt undervisningssätt. Dock påstår även 

Brante (2008) att det finns förutbestämda normer och krav i en lärarroll, likt Carlgren (1998) 

påvisar. Sälls (2000) beskrivning av de tre olika karaktärerna som förklarar lärarrollen, 
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beskrivs även i linje med den handledande och uppföljande lärarrollen som lärarna i studien 

beskriver. Påståendet att lärarrollen är av motiverande, frågeställande, intresseväckande, 

förebyggande och anpassande karaktär förstärks utifrån det resultat som framkommer av 

informanternas svar.  

 

Resultatet visar att lärare bör skapa lärandemiljöer och arbetssätt inom problemlösning där 

elevernas kreativa och reflekterande förmågor får chans att utvecklats. I studien har det varit 

stort perspektiv på lärarrollen och de arbetssätt och arbetsformer som används, men om inte 

problemlösningsuppgifterna som eleverna får jobba med är av karaktär där eleverna får träna 

upp alla dessa förmågor som är nämnda i skolans läroplan kopplat till problemlösning, så 

kommer inte problemlösningsarbetet ge någon verkan på eleven ändå, likt Taflins beskrivning 

av vikten att läraren planerar rätt typ av uppgift för eleven att ta sig an (Taflin, 2007). Pólyas 

(2014) och Taflins (2007) förklaring på hur problemlösningsfokuserad undervisning ska 

bedrivas går i linje med det resultat som beskrivs. Likheterna är tydliga där det beskrivs i både 

tidigare forskning och resultatet av det empiriska materialet att undervisningen ska fokuseras 

på processarbete, elevaktivitet och verklighetsbaserad utifrån elevens egen vardag. Detta 

innebär att lärdomen är tydlig utifrån denna studie kring arbetsformer och arbetssätt, då både 

det empiriska materialet och tidigare forskare påstår i stora drag samma sak.  

Hattie (2013) och flera av de intervjuade lärarna beskriver det elevaktiva arbetssättet som en 

uppskattat arbetsform som elever tycker är roligt. Att eleverna får undersöka, laborera och 

söka efter sin egen kunskap är något eleverna uppskattar och som gör undervisningen tacksam 

och värdefull. Trots detta framgår det utifrån studiens resultat att de varierande arbetsformerna 

och arbetssätten inte får glömmas bort. Vissa elever behöver det enskilda arbetet inom 

problemlösning som komplement för att få reda ut, sortera och där av processa ett problem i 

lugn och ro. Vissa elever är också i behov av den så kallade katederundervisningen inom 

problemlösning, som annars anses vara tabu inom just problemlösning och som karaktäriseras 

som ett undersökande och elevaktivt arbetssätt, vilket framgår från en informant i resultatet. 

Det handlar om att individualisera och se de behov som finns och skapas i klassrummet.  

Något som framkommer som värdefullt i det elevaktiva arbetssättet är att eleverna får tränas 

mycket i att samarbeta, lyssna in varandra och ta gemensamma beslut. Detta är något som 

tycks framstå som ett lärande för hela livet och som kommer gynna eleven livet ut, vilket 
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tycks vara en stor möjlighet att träna inom detta arbetssätt, vilket går i linje med läroplanens 

förmedlan om att undervisningen ska forma demokratiska medborgare (Läroplanen, 2011).  

Något som var markant intressant som framkom i intervjuerna med informanterna, trots att 

detta primärt inte undersöktes som frågeställning, var att samtliga lärare som hade gått 

kompetensutvecklingsinsatsen Matematiklyftet refererade till arbetsmetoden EPA då de skulle 

förklara en arbetsform eller arbetssätt de förespråkade där lärarrollen förändras. Detta är ett 

tecken på att EPA som arbetsmetod inte enbart är något som är kopplat till en enskild skolas 

undervisningstradition utan har en geografisk spridning och där av stärker likvärdigheten av 

undervisningen, som var grunden till mina frågeställningar då det framgår i inledningen av 

detta arbete det kritiska förhållningssättet som fanns mot likvärdigheten hos lärarna inom 

undervisning av matematisk problemlösning. 

 

Sjödin (1991) samt några av lärarna i studien påvisar att det finns svårigheter att använda 

grupparbete som arbetsform inom matematisk problemlösning för att skapa meningsfull 

undervisning i form av ett elevaktivt, undersökande och samspelade arbetssätt. Svårigheten är 

att de yngre eleverna har svårare att samarbeta och veta hur man arbetar i ett grupparbete, 

vilket gör att inte undervisningen inte för den önskade effekten som var tänkt. Detta kan 

innebära att grupparbeten i arbetet med matematisk problemlösning är svåra att genomföra i 

de lägre åldrarna då det kan krävas mer resurser i form av personal för att hjälpa eleverna i 

grupparbetet. Det kan också innebära att konflikter och hierarkier skapas i barngrupperna då 

eleverna inte kommer överens eller att endast ett fåtal elever får sin röst hörd. Detta kan 

generera till att vissa lärare väljer att inte använda grupparbete som arbetsform, då hon känner 

att hon inte är tillräcklig som pedagog för arbetsformen i elevgruppen. Dock anser jag att man 

bör främst, i de lägre åldrarna, fokusera på att träna på processen i ett grupparbete, istället för 

att grupparbetet främst ska generera i ett resultat eller en produkt. Precis som Sjödin (1991) 

påvisar ger grupparbete möjlighet för elever att träna samarbete, att lyssna och vara 

uppmärksam på andra samt att kunna vidga sin tanke genom att de in flera olika perspektiv 

genom sina kamrater. Grupparbete stärker alltså egenskaper hos eleven som den behöver i det 

livslånga lärandet. Därför bör man enligt mig lägga stort fokus i de yngre åldrarna på hur 

processen i ett grupparbete går till. Som pedagog kan man då istället för att se grupparbete 

som en fri uppgift för eleverna, välja att lägga upp arbetet så att det blir ett lärande i hur man 

gör allas röster hörd, samarbete och inlyssningsförmåga. När eleverna sedan har fått lärdomen 
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om hur man beter sig och hur ett grupparbete fungerar, kan ett meningsfullt grupparbete med 

fokus på lärande inom ämnet ske.  

6.2 Metoddiskussion 
I denna studie har semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomförts. Det starkaste 

argumentet till att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod var på grund 

av att det ger chans till nyanserade och fördjupade svar och förklaringar. Genom metoden är 

det också lätt att ställa följdfrågor eller stödfrågor, för att uppnå dessa nyanserade svar som 

man vill åt som forskare. Det visade sig att dessa följdfrågor och stödfrågor hade viktig 

betydelse i studien, då vissa lärare var i behov av stödfrågor för att förstå och tolka frågan rätt. 

Även följdfrågorna hade en viktig funktion då de gav mig möjlighet som forskare att få ännu 

djupare svar. Dessa stödfrågor och följdfrågor gjorde att intervjumallen inte helt följdes. 

Frågorna ställdes i olika ordning och olika typer av frågor lades till. Dock gjordes det med 

fokus på att uppnå syftet och få svar på studiens frågeställning, vilket gör att detta inte 

påverkar studiens reliabilitet. Något jag dock märkte under intervjuerna var att det är 

utmanande att ställa rätt följdfrågor utifrån det svar man får av deltagaren, så att man följer 

den röda tråden och fokus kring frågeställningarna i studien. Därför skulle det varit bra att 

pilottesta intervjumallen på ett antal testpersoner för att vara mer förberedd på vilka var man 

kan få och vilka typer av följdfrågor som kan tänkas vara användbara. Den semistrukturerade 

intervjun kräver alltså en van och mycket förberedd intervjuare enligt mig.  

Användandet av ljudupptagning i form av mobiltelefon visade sig därför vara värdefullt då 

intervjuerna blev så pass olika och anteckningar kunde bli osammanhängande. 

Ljudupptagningen gjorde också att kvaliteten i resultatet höjdes då lärarna kunde citeras.  

Urvalet av deltagare i studien gjordes geografiskt av bekvämlighetsskäl och i antal utifrån en 

tidsaspekt. Tio stycken lärare blev intervjuade och detta kan i en studie verka som ett lågt 

antal. Dock är en del av studiens syfte att göra en djup studie utifrån lärares tolkningar och 

inte en bred studie med fokus på att kunna generalisera. Därför anses antalet deltagare i 

studien som acceptabelt. Ett större antal deltagare i studien skulle kunna riskera att bli för stor 

i och med tidsbegränsningen och kvaliteten försämras. I studien har deltagarnas anonymitet, 

alltså de etiska aspekterna legat i fokus och därför är studien tillförlitlig. Detta gör dock att 

generaliseringen och överförbarheten minskar, vilket är en svaghet i studien.  

6.2.1 Diskussion kring undersökningens värde för kunskapsutveckling 

Utgångspunkten i denna studie är problematiken kring om man uppnår en likvärdig utbildning 

i skolan beroende på de varierande arbetssätt, arbetsformer och de lärarroller som 
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framkommer. Utifrån studien framkommer att lärarrollen har förändrats över tid. Samt utifrån 

de intervjuade lärarnas egna erfarenheter, anses vissa arbetssätt och arbetsformer vara 

framträdande inom dagens skola och verkar bidra till högst kunskapsutveckling hos eleverna. 

Detta faktum kan vara av intresse för flera olika parter. Bland annat för skolverket och 

skolledare. För skolverket kan studies resultat vara en utgångspunkt för att utvärdera och se 

över de styrdokument och riktlinjer skolväsendet ska följa och se om undervisningen och 

arbetet går i linje med denna studies resultat för att effektivisera och bidra till högre 

kunskapsutveckling hos eleverna. För skolledare kan resultatet av studien vara en 

utgångspunkt inom kompetensutveckling för lärare och övrig personal genom att ifrågasätta 

och diskutera sina undervisnings- och lärandeformer.  

 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Denna studie har öppnat upp för nya intressanta frågeställningar. Utifrån att studien visar på 

lärarnas intresse kring rika matematiska problem vore det intressant att utifrån kvalitativa 

intervjuer studera lärarens uppfattning av rika problem utifrån frågeställningen; Vad anser 

lärare vara bra problemlösningsuppgifter? Här kan man studera av vilken karaktär 

problemuppgifter är inom skolan och om de anses vara rika problem genom att de uppnår de 

förmågor problemlösning ska behandla enligt läroplanen. 

I studien framkommer även att lärarrollen förändrats över tid. Något som kan vara av intresse 

att studera vidare är hur lärarrollen kan komma att förändras i framtiden utifrån de 

samhällsförändringar vi står inför. I och med att det framgår en tydlig likhet mellan 

samhällsförändring, skolans organisation och lärarrollen kan det vara intressant och berikande 

att studera hur denna förändring skulle ske och vilka krav som kommer att ställas på 

lärarrollen då. I och med detta handlar om en undersökning om framtiden finns vissa 

svårigheter då man inte kan veta säkert redan nu hur framtiden kommer vara och där av 

påverkas validiteten och reliabiliteten. Dock kan man göra en vinkling av syfte och 

frågeställning där man till exempel undersöker hur det kan tänkas vara. Som till exempel 

lärares eller rektorers uppfattningar av den framtida yrkesrollen.  
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BILAGA 1- Informationsbrev 
Hej! 

Jag heter Marina Fröding och läser sista terminen på Karlstads Universitet där jag läser till 

Grundskolelärare för årskurserna fk-3. I och med att jag nu gör min sista termin skriver jag nu 

mitt examensarbete som handlar om matematik- problemlösning. 

Något jag identifierat under min utbildning och när jag vikarierat är att utifrån den läroplan vi 

i skolan idag följer ges lärare ett relativt stort tolkningsutrymme av vad som ska undervisas 

och hur denna undervisning ska ske. Detta innebär att man som lärare förväntas ha en stor 

professionalism och god kunskaper i hur man bör organisera sin undervisning för att ge 

eleverna så goda förutsättningar som möjligt för att inhämta kunskap. Trots detta har jag 

identifierat att undervisningsmetoderna skiljer sig markant hos olika lärare, vilket jag tycker 

är mycket intressant. 

På grund av detta vill jag göra en kvantitativ intervjustudie av lärare, där jag vill 

undersöka lärarens tankar och resonemang kring problemlösning, hur man väljer att 

organisera sin undervisning och varför.      

Därför undrar jag om du är intresserad av att delta i denna studie genom att låt mig intervjua 

dig. Intervjun beräknas vara max en timme lång. 

Examensarbetet kommer vara en offentlig handling då den blivit godkänd och publiceras på 

DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Ditt deltagande i undersökningen kommer dock vara 

helt anonym då ingen information om dig eller något som kan kopplas till dig kommer att 

framkomma. Intervjun kommer också att spelas in, men raderas när transkriberingen är färdig. 

Du kan också när som helst välja att avsluta ditt deltagande i undersökningen. Jag hoppas 

verkligen du vill och har möjlighet att delta!   

Vänligen lämna ditt svar till mig senast fredag 7/4-17. 

Mvh Marina Fröding.      

 

Ansvariga för undersökningen: 

Student: Marina Fröding 070-4073005/ marina_froding@hotmail.com 

Handledare: Mats Brunström 054-7001130/ mats.brunstrom@kau.se 

mailto:marina_froding@hotmail.com
mailto:mats.brunstrom@kau.se
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BILAGA 2- Samtyckesformulär 
 

Samtyckesformulär 

 

Härmed intygas att jag väljer att delta i studien. 

 

Jag har erhållit muntlig och skriftlig information angående intervjustudien om lärarens tankar 

och resonemang kring hur man organiserar sin undervisning inom problemlösning.     

 

Jag har haft möjlighet att ställa frågor och är medveten om att jag när som helst har möjlighet 

att avbryta mitt deltagande. 

 

 

____________________  __________________ 

Ort   Datum 

 

 

__________________________________ 
Namnteckning 

 

 

________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3- Intervjumall 
 

Intervjumall 

1. Hur länge har du varit verksam lärare? 

1.1. Vilka årskurser har du undervisat inom matematik?   

1.2. Har du jobbat på olika skolor under ditt yrkesliv? Om ja, har du upplevt någon skillnad eller likhet 

på synen och inställningen till problemlösning hos de olika skolorna? 

 

2. Vilken utbildning har du? 

2.1. Har ni fått någon typ av fortbildning inom problemlösning via skolan? 

2.2 Vad är problemlösning i matematik enligt dig? Hur ser en sådan uppgift ut? 

 

3. Vilka arbetssätt och arbetsformer är lämpliga att använda sig av i undervisning med fokus på 

problemlösning? 

3.1 Vilka likheter och skillnader har organiseringen i undervisningen inom problemlösning och den 

övriga matematikundervisningen? 

 

 

4. Vilken roll/ roller anser du lärare bör ta i klassrummet i arbete med problemlösning? Varför 

4.1 Vilken roll anser du lärare bör ta i början av lektionspasset? 

4.2 Vilken roll anser du lärare bör ta i mitten av lektionspasset? 

4.3 Vilken roll anser du lärare bör ta i slutet av lektionspasset? 

 

5. Vilka hinder ser du finnas i att organisera undervisningen inom problemlösning på det sätt du 

beskriver? (hänvisa till fråga och svar på fråga 3) 

5.1 Anser du att dessa hinder är vanligt förekommande eller endast sker ibland? 

5.2 Kan man förhindra att dessa hinder sker? 

5.3 Hur bör man individualisera sin undervisning i problemlösning efter elevernas behov och 

kunskapsnivå? 

6. Vilka möjligheter ser du finnas i att organisera undervisningen inom problemlösning på det sätt du 

beskriver? (hänvisa till fråga och svar på fråga 3) 
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