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Abstract 

The purpose with this research is to investigate different types of  challenges a teacher may face in 

mathematical problem solving teaching and how the challenges can be solved. This study invest-

igates how teachers’ percieve different types of  difficulties in their teaching and how they handle 

them.  

The data collections method that was chosen for this research were nine qualitative interviews 

which conducted through a physical meeting with recording. The selection in the study consists of  

active teachers in middle school mathematics.  

Based on the analysis of  the result; there are several different challenges a teacher may face. A 

special way of  working has been highlighted and used by all of  the teachers in the study in their 

problem solving teaching.  
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka vilka olika utmaningar en lärare kan möta i samband med 

matematisk problemlösning i undervisningen och hur dessa utmaningar kan hanteras. Denna studie 

undersöker hur lärare uppfattar olika utmaningar och sin undervisning för att hantera dem.  

Datainsamlingsmetoden som valdes till denna undersökning var nio kvalitativa intervjuer vilket 

genomfördes genom ett fysiskt möte med inspelning. Urvalet i studien består av verksamma lärare 

i matematik på mellanstadiet.  

Utifrån analysen av resultatet framkommer det flera olika utmaningar en lärare kan ställas inför. Ett 

speciellt arbetssätt lyfts fram och används av samtliga lärare i studien vid problemlösning i under-

visningen.  
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1 Inledning 

Under den tid på Lärarprogrammet som jag genomfört min verksamhetsförlagda utbildning har 

jag reagerat på det lilla utrymme problemlösning erbjuds i matematikundervisningen. Lärarna har 

uttryckt att de upplever problemlösning som svårt och att undervisning i problemlösning innebär 

många utmaningar som måste hanteras, vilket resulterar i att problemlösning undviks i den mån 

det går. Eleverna arbetade för det mesta i läroböckerna och problemlösning kunde ibland erbjudas 

de elever som räknade snabbt och avklarade lektionens planerade uppgifter innan lektionens slut. 

Problemlösning tillämpades alltså som något extra, till vissa elever, i undervisningen vilket inte 

överensstämmer med problemlösningens roll i läroplanen, där problemlösning har en central roll 

(Skolverket, 2017). Både Skolinspektionens (2009) granskning och Bergqvist, Bergqvist, Boesen, 

Helenius, Lithner, Palm & Palmbergs (2009) undersökning har även de uppmärksammat att den 

svenska matematikundervisningen i större utsträckning består av enskilt arbete i lärobok än 

utveckling av matematiska kompetenser, vilket innefattar problemlösningsförmågan (Skolverket, 

2003). 

 

Om vi utgår från vad dagens samhälle efterfrågar så ställer det höga krav på att individer ska besitta 

en förmåga att lösa problem. Det innebär att skolan i sin utbildning behöver ge eleverna möjlighet 

till att utveckla ett kreativt och flexibelt tänkande för att kunna möta  denna efterfrågan i samhället 

och för att förbereda eleverna för framtiden (Skolverket, 2014). Man kan då ställa sig frågan hur 

den svenska matematikundervisningen ger eleverna möjlighet till att utveckla deras problem-

lösningsförmåga (Löwing, 2006)?  

 

Taflin (2007) belyser de stora utmaningar en lärare ställs inför vid planeringen och arbetet med 

problemlösning i undervisningen, vilket kan vara val av problem, handledning i problemlösnings-

processen etc. Kan detta vara en av anledningarna till att många lärare väljer att undvika denna typ 

av undervisning? Uppstår det en osäkerhet hos lärare om hur dessa utmaningar kan hanteras? Både 

Grouws (1985) och Thompson (1985) är överens om att lärarens roll i arbetet med problemlösning 

har givits alldeles för lite uppmärksamhet i forskningen. Grouws (1985) menar att mycket av den 

forskning som utförts på problemlösning i undervisningen har handlat om hur eleverna löser 
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problem. Han påpekar därför att det behövs undersökas vilka planer och beslut lärare gör i arbetet 

med problemlösning. Lester (2013) understryker Grouws resonemang hela 28 år senare, han 

påpekar både, som ovannämnt, svårigheten med undervisningen och att hur lärare arbetar med just 

problemlösning är ett outforskat område.  

 

Det är rimligt att förutsätta att verksamma lärares kompetens inom området har betydelse för den 

problemlösningsundervisning eleverna erbjuds och leder därför till nödvändig kompetens-

utveckling för lärare inom området. Min ambition med denna studie är därför att bidra med 

kunskap om hur olika utmaningar som uppstår i samband med problemlösning i matematik-

undervisningen kan hanteras, för att på så sätt få fler lärare att utveckla sin undervisning och erbjuda 

eleverna mer problemlösning i matematikundervisningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärares undervisning av problemlösning i matematik. 

Studien kommer att avgränsas mot legitimerade matematiklärare på mellanstadiet och specifikt 

mot de utmaningar en lärare kan ställas inför vid problemlösning i undervisningen.  

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vilka utmaningar kan lärare ställas inför vid problemlösning i undervisningen? 

 Hur hanterar lärare utmaningarna vid problemlösning i undervisningen? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras vad problemlösning är och varför det är viktigt för elever, under-

sökningar om den matematikundervisning svenska elever erbjuds samt hur kursplanen i matematik 

framhåller problemlösning.  

 

2.1 Vad är problemlösning? 

Taflin (2007) skiljer problemlösnings- och standarduppgifter genom att en problemuppgift bör ta 

tid och kräver ansträngning för att nå resultatet. Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz (2000) påpekar 

vikten av individen som möter problemet för att kunna skilja på en problemlösnings- och standard-

uppgift. Utifrån denna tolkning av problemuppgifter blir det inte frågan om en speciell typ av 

uppgift, utan istället om relationen mellan uppgiften och personen som ska lösa den. Vad som 

anses vara ett problem för en person behöver inte vara det för en annan. Wyndhamn m.fl. (2000) 

menar vidare att problemlösning innebär att finna en lösning till ett problem där det till en början 

saknas en given metod.  

 

Pólyas (1945) sätt att se på problemlösning skiljer sig från andra forskare då han jämför problem-

lösning med en praktisk verksamhet som simning. För att lära sig att simma menar han att vi stud-

erar hur andra gör med armar, händer, ben och fötter för att sedan imitera och praktisera själva. 

För att lära sig att lösa problem menar han därför att man måste imitera vad och hur andra 

människor löser problem för att sedan kunna lära sig att lösa olika sorters problem själv.  

 

Varför är problemlösning viktigt?  

Problemlösning är viktigt för elever då de ges möjlighet att utveckla sina tankar, idéer, själv-

förtroende, analysförmåga, kreativitet och tålamod. Eleverna lär sig även att planera, upptäcka 

samband, förfina det logiska tänkandet och skaffar sig även beredskap att klara olika situationer i 

livet (Ahlström, Emanuelsson, Wallby, Johansson & Ryding, 1996). Taflin (2007) styrker Ahlströms 

m.fl. resonemang då även hon lyfter att elever genom problemlösning kan utveckla en allmän 

kompetens att lösa andra problem. Ahlström m.fl. (1996) anser även problemlösningarbetet som 
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ett sätt att bygga en brygga mellan den vardagliga verkligheten och skolmatematiken samt att man 

kan se problemlösning som en motor eller drivkraft i lärandet i matematik.  

 

2.2 PISA-undersökning och Skolverkets granskning 

Programme for International Student Assessment, även kallat PISA, är ett OECD1-projekt som 

har syftet att undersöka och utvärdera hur de deltagande ländernas utbildningar har förberett sina 

15-åriga elever att möta framtiden. Resultatet har visat att svenska elevers kunskaper i läsförståelse 

och matematik visar en tydlig försämring sedan 2000 (Skolverket, 2013). Ett positivt besked kom 

från PISA-undersökningen 2015, resultaten hade förbättrats sedan undersökningen 2012 och ligger 

nu åter på OECD-genomsnittet i just matematik. Trots denna förbättring är det fortfarande en bit 

kvar för att nå resultaten som presenterades i PISA-studien år 2000 (Skolverket, 2016).  

 

Utifrån de nedåtgående resultat som framkommit i PISA-undersökningar valde Skolinspektionen 

(2009) att utföra en granskning med fokus på den matematikundervisning svenska elever erbjuds 

och vilka kompetenser de ges möjlighet att utveckla, vilket innefattar problemlösningskomp-

etensen. Det framkom att en stor del av matematikundervisningen var läromedelsstyrd. Under 

denna granskning uppmärksammades det även att aktiviteter relaterade till olika kompetenser och 

förmågor, exempelvis problemlösning, endast förekom mellan 9 till 14 procent av tiden i 

matematikundervisningen medan arbete i läroboken förekom ca 90 procent av tiden. Även 

Bergqvist m.fl. (2009) har i sin studie upptäckt att procedurhantering i arbete med läroboks-

uppgifter är den vanligaste kompetensaktiviteten. Däremot menar de att andra kompetens-

aktiviteter förekommer ca 30 procent av tiden. Linor (2017) visar att elever med olika läromedel i 

matematik fick olika resultat på prov. Detta menar han leder till konsekvensen av olika läromedels 

innehåll och kan därför vara en bidragande faktor till ojämlik utbildning för elever vilket kan 

försvåra slutsatsen av Skolinspektionens (2009) och Bergqvists m.fl. (2009) undersökningar. Lepik, 

Grevholm & Viholainen (2015) lyfter att en och samma lärobok kan hanteras på olika sätt, det 

innebär att lärarens roll i användningen av läroboksmaterialet är stor och att detta kan innebära 

olika resultat hos eleverna, trots att läromedlet är detsamma.  Konsekvensen av denna ojämlikhet 

                                                 

1 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
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och vikten av lärarens hantering av läromedlet i undervisningen innebär att vissa elever kan erbjudas 

små eller inga möjligheter alls till att utveckla sin problemlösningsförmåga, sin förmåga att använda 

logiska resonemang eller sin förmåga att sätta in matematiska problem i sammanhang. Medan elever 

vars lärare väljer att lägga fokus på att träna dessa förmågor får möta detta i en större utsträckning. 

 

Holmström (2016) skriver i en artikel att utifrån en djupanalys av matematikdelen i PISA 2012 

framkommer det att elever som ofta får utmanande undervisning överlag har bättre resultat på 

PISA-provet i matematik. Med utmanande undervisning menar de att eleverna ställs inför komp-

lexa problem som de får fundera ut en lösning till. Hon hänvisar till en intervju med forskaren 

Mathias Norqvist där han beklagar att svenska elever möter utmanade uppgifter i så låg grad jämfört 

med elever i andra länder. Han menar på att svenska lärare borde utmana eleverna mer och låta de 

göra andra typer av uppgifter än att arbeta i läroboken. 

 

2.2 Kursplanen i matematik 

Dagens kursplan skapar bilden av matematik som ett kommunikativt och problemlösande ämne 

(Skolverket, 2017). Denna bild av matematik återspeglas inte i de undersökningar som utförts av 

Skolinspektionen (2009) och Bergqvist m.fl. (2009), vilket upplevs problematiskt då det till stor del 

beror på den enskilde lärarens val av läromedel samt hantering av det för vilken undervisning 

eleverna erbjuds (Linor, 2017; Lepik m.fl., 2015). Kursplanen framför matematiken på det vis att 

den ska vara en kreativ och problemlösande verksamhet och har ett långsiktigt mål där eleverna ska 

utveckla förmågan att formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder. Att 

utveckla kunskaper i problemlösning handlar till stor del om att upptäcka att olika lösningar också 

kan vara en väg till resultatet. Undervisningen i matematik ska ge eleverna möjlighet till att utveckla 

en förtrogenhet med problemlösningens alla delar: att tolka vardagliga matematiska situationer 

samt att kunna beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer 

(Skolverket, 2017).  
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3 Forskningsöversikt   

I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsresultat om individuella och kollektiva problem-

lösningsprocesser samt problemlösning i undervisningen och dess utmaningar för läraren. 

  

3.1 Problemlösning 

År 1945 gav George Pólya, en ungersk-amerikansk professor i matematik, ut boken How to solve it. 

Denna bok har inspirerat många forskare då Pólyas idéer om matematisk problemlösning än idag 

förekommer i mycket av den litteratur som berör området.  

 

Pólya (1945) är bl.a. känd för att ha organiserat problemlösningens steg i fyra olika faser. Problem-

lösningsprocessen syftar på hur elever bör planera och genomföra lösandet av ett problem. Beskriv-

ningen sker på en individnivå då den beskriver olika förlopp hos individen som sker när denne 

löser ett problem.  

1. Att förstå problemet. 

Eleven måste till en början försöka att förstå problemet genom att ta reda på: Vad är det i 

uppgiften som är okänt? Vilka är de givna förutsättningarna? Vilken är informationen? 

Eleven skapar en förståelse för problemet för att upptäcka vad det är som behöver tas reda 

på för att lösa uppgiften.  

2. Utarbeta en plan. 

Eleven behöver nu finna kopplingen mellan den givna fakta och det okända genom att 

koppla till egna erfarenheter och fundera på om eleven har löst ett liknande problem förut. 

För att på så sätt vidare försöka skapa en plan över hur problemet möjligtvis kan lösas.  

3. Att genomföra planen. 

Eleven ska i denna fas genomföra planen och inte avvika från den utarbetade planen.  

4. Att se tillbaka på lösningen. 

När eleven löst problemet ska denne undersöka om lösningen och resultatet är rimligt samt 

söka efter om lösningen skulle kunna genomföras på något annat, enklare sätt. 
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Lester (1985) understryker vikten av Pólyas första fas i problemlösningsprocessen. Han menar att 

den största skillnaden mellan framgångsrika problemlösare och nybörjare är att de framgångsrika 

spenderar mer tid till att dela upp och försöka att förstå problemet. Han menar vidare att nybörjare 

tenderar till att vara impulsiva och söka snabba lösningar på problemet, vilket ger konsekvenser vid 

genomförandet av lösningen då de inte har studerat problemet nog innan de planerar och genom-

för. 

 

3.2 Undervisning i problemlösning 

Lärarens roll i undervisningen 

Jaworski (1994) har utifrån sin forskning inom investigating mathematics teaching, vilket vi kan jämföra 

med problemlösande matematikundervisning, tagit fram en undervisningstriad som består av tre 

faktorer som är avgörande för elevens lärande (se figur 1). Dessa faktorer menar hon läraren har 

att ta hänsyn till i sin matematikundervisning. 

 

Den första faktorn, känsla för eleven, innebär att läraren behöver vara medveten om elevens styrkor 

och svagheter. Utifrån den vetskapen kommer man vidare till den andra faktorn, matematisk 

utmaning, vilket innebär att läraren behöver välja en uppgift som ska innebära en utmaning för 

eleven. Den tredje och sista faktorn, hantering av lärande, innebär att läraren behöver planera och 

organisera undervisningen och den miljö där lärandet ska ske (se figur 1).  

 

Figur 1. Undervisningens triad                                           Jaworski (1994) 
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I likhet med Jaworskis (1994) undervisningstriad anser både Lester (2013) och Henningsen & Stein 

(1997) att läraren måste kunna designa och välja lämpliga uppgifter som är utmanande för eleven, 

vilket innebär att uppgiften varken ska vara för lätt eller för svår. Läraren bör även kunna ta till 

lämpliga åtgärder vid rätt tidpunkt då eleven löser ett problem, för att på så vis ge eleven ett 

meningsfullt stöd i problemlösningsprocessen. Lester menar vidare att läraren även måste skapa en 

klassrumsmiljö som bidrar till att utforska och erbjuder möjlighet till att dela med sig av sina tankar 

och idéer, samt att lägga stort fokus på de val av lösningsstrategier eleverna väljer att använda. 

 

Pólya (1945) belyser lärarens roll i matematikundervisningen som väldigt avgörande då det är upp 

till läraren hur han eller hon väljer att lägga upp lektionen för att fånga elevers intresse och lärande. 

Han menar vidare att om läraren endast väljer att bygga upp matematiklektioner där eleverna endast 

får arbeta med rutinuppgifter så kan det hämma elevernas matematiska utveckling. Om läraren 

däremot väljer att erbjuda eleverna möjlighet till att lösa problem så stimulerar och utvecklar det 

deras egna tänkande. I likhet med Pòlya belyser även Lester (1996) lärarens roll i problemlösnings-

undervisningen som oerhört viktig samt att läraren är avgörande för elevens utveckling av problem-

lösningsförmågan.  

 

Sjölander Nordin (2016) belyser att lärarens roll och undervisning i problemlösning har utvecklats 

efter genomgånget matematiklyft2. Hennes resultat visar att de deltagande lärarna har börjat tolka 

problemlösning på ett annat sätt än vad de gjort innan de genomgått matematiklyftet. Sjölander 

Nordin visar vidare att lärarna arbetar efter ’’matematiklyftets form’’ (Sjölander Nordin, 2016, s. 20), 

vilket de benämner EPA3, som resulterat i att de i större utsträckning i sin undervisning arbetar för 

att stimulera problemlösningens lärande och diskussion. Hon menar vidare att lärarnas förbered-

elser inför problemlösningsundervisningen förändrats efter matematiklyftet. Sjölander Nordin 

lyfter även att lärarna menar att de nu inser vikten av att ligga steget före: att noga välja ut lämpliga 

                                                 

2 Matematiklyftet är en fortbildning i matematikdidaktik för undervisande lärare. På uppdrag av regeringen har Skol-
verket ansvarat för denna fortbildning. Satsningens huvudomgång av matematiklyftet inleddes hösten 2013 (Skolver-
ket, 2015).  
3 EPA-modellen är en metod/diskussionsstrategi som amerikanska lärare i Maryland arbetat med för att inkludera 
alla elever. Lärarna kallade strategin för Listen-Think-Pair-Share vilket innehåller fyra faser där eleverna först ska 
lyssna på frågan, tänka själva, diskutera med en kamrat och sedan dela med sig av diskussionen i helklass. Metoden 
har nu fått en egen svensk förkortning, EPA, som har spridit sig bland undervisande lärare (Mörk, 2015). 
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problem som stimulerar elevernas lärande, vilket går i linje med Jaworskis (1994) faktor matematisk 

utmaning, samt att nå en klassrumsdiskussion genom att skapa flera lösningsmetoder för ett 

problem. 

 

Perspektiv på undervisning 

Wyndhamn (1993) lyfter att det finns tre olika perspektiv på undervisning med problemlösning: 

undervisning för problemlösning, undervisning om problemlösning och undervisning genom 

problemlösning. Detta menar Wyndhamn m.fl. (2000) hänger samman med att olika läroplaner 

(Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94) har uttryckt olika perspektiv på förhållandet mellan problemlösning och 

annat lärande i matematik.  

 

Undervisning för problemlösning innebär att läraren först undervisar eleven i olika delfärdigheter, 

vilka eleven sedan ska kunna använda för att ta sig an problemlösningsuppgifter. Eleven lär sig 

matematiken för att kunna lösa problem. I ett för-perspektiv ses den problemlösande eleven som 

en härmare. I ett om-perspektiv, undervisning om problemlösning, ses den problemlösande eleven 

istället som en informationsbehandlare (Wyndhamn, 1993; Wyndhamn m.fl., 2000). Taflin (2007) 

menar att en lärare som undervisar om problemlösning skulle exempelvis välja att lära ut Pólyas 

(1945) modell för problemlösning som en metod. Eleverna undervisas även i en mängd olika 

strategier för att sedan kunna tillämpa lämpliga räknesätt innan problemlösningsuppgiften ska 

besvaras (Wyndhamn m.fl., 2000).  

 

Undervisning genom problemlösning anser Wyndhamn (1993) vara det modernaste perspektiv att 

undervisa på. Taflin (2007) påpekar däremot att undervisning genom problemlösning är mycket lite 

utprövat av lärare. Den problemlösande eleven ses ur detta perspektiv som en tänkare. 

Problemlösning betraktas som ett redskap för att nå matematiskt tänkande, vilket kan innebära att 

läraren exempelvis introducerar ett visst område genom att använda sig av problemlösning 

(Wyndhamn m.fl., 2000; Taflin, 2007). Wyndhamn m.fl. (2000) menar att elever som undervisas 

genom problemlösning lär sig att utveckla matematiska tankar och idéer, inser värdet av det 

matematiska symbolspråket, upptäcker samband och lär sig att förstå och använda logiska resone-
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mang. I linje med Wyndhamn anser även Cai (2003) att undervisning genom problemlösning är ett 

växande tillvägagångssätt för lärare att hantera problemlösning i undervisningen. Han menar även 

att detta sätt erbjuder eleverna att lösa problem ohindrat och att använda alla metoder de kan tänka 

sig att komma på. 

 

Problemlösningslektionens faser 

Taflin (2007) har, utifrån Lester (1985) och Schoenfeld (1985), skapat lektionsfaser som framför 

olika skeenden och roller som lärare och elever tar under en lektion med problemlösning.  Dessa 

faser hör till den mer övergripande, kollektiva problemlösningsprocessen till skillnad från Pólyas 

(1945) individuella problemlösningsfaser.  

1. Introduktionsfas  

I denna fas introducerar läraren problemet för eleverna för att eleverna ska uppnå problem-

förståelse. Denna fas är inte slut förrän eleverna har förstått problemet. 

2.  Idéfas med lösningsutkast  

Eleverna ska i denna fas, enskilt eller tillsammans med klasskamrater, försöka att lösa problem-

et. Eleverna prövar då olika matematiska idéer medan läraren vandrar runt och försöker att 

stimulera elevernas problemlösning. För att gå vidare till nästa fas behöver eleverna ha funnit 

minst en matematisk idé att arbeta vidare med.  

3. Lösningsfas 

Eleverna löser nu problemet och diskuterar sina lösningar med andra kamrater eller med lärar-

en. De jämför och diskuterar fram en gemensam lösning, alternativt flera möjliga lösningar.  

4. Redovisningsfas 

I denna fas redovisas de olika lösningsstrategierna, antingen av eleverna eller läraren. De 

lösningar som tagits fram jämförs, matematiska idéer och mönster diskuteras, samband 

uppmärksammas och generaliseringar genomförs.  
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Pólyas (1945) individuella problemlösningsprocess och Taflins (2007) kollektiva problemlösnings-

process går väl i linje med varandra. Både under Taflins och Pólyas första fas ska eleverna skapa 

förståelse för problemet. Vidare kommer de två faser vilka Taflin kallar: idéfas med lösningsutkast 

samt lösningsfasen, där eleverna ska komma fram till olika matematiska idéer och tillslut finna en 

lämplig lösningsstrategi, vilka stämmer överens med Pólyas andra och tredje fas: utarbeta en plan 

och genomföra planen. Vidare hamnar båda dessa processer på en fjärde och sista fas som 

framhåller att eleverna ska studera eller presentera sina lösningar samt värdera och upptäcka om 

det finns andra eventuellt möjliga lösningar på problemet.   

 

Strategier 

Lester (1996) menar att många elever endast erbjuds undervisning i en strategi, vilket inte gynnar 

deras utveckling av problemlösningsförmågan. Taflin (2007) uttrycker samstämmighet med Lester 

där även hon menar att elever ofta lär sig att lösa uppgifter med hjälp av en bestämd metod. Vilket 

gör att eleverna skapar en uppfattning om att det enbart finns ett korrekt sätt att lösa en uppgift på 

och kan därför ha svårt att acceptera flera möjliga lösningsstrategier. Därav presenterar Lester 

(1996) strategier som han menar bör ingå i problemlösningsundervisningen och som bör bli 

presenterade för eleverna för att öka deras förståelse för fler möjliga alternativa lösningar: välja en 

eller flera räkneoperationer att arbeta med, rita en bild, gör en lista, skriv upp en ekvation, drama-

tisera situationen, gör en tabell eller ett diagram, gissa och pröva, arbeta baklänges, lös ett enklare 

problem och använd laborativa material eller modeller.  

 

3.4 Lärarens utmaningar i undervisningen 

Kilpatrick (1985) skriver: ’’Of  course, we knew 25 years ago that problem solving was complex, 

but we did not appreciate how complex it is’’ (s. 11). Likt Kilpatrick betonar även Lester (1996) 

problemlösningens komplexitet och menar att det är en av anledningarna till att det är ett svårt 

område att behandla i undervisningen. Taflin (2007) understryker även hon svårigheten och menar 

att läraren står inför en stor utmaning i organiseringen av undervisningen med problem då det finns 

många faktorer som spelar in. Larsson (2015) belyser lärarens utmaning med att hantera problem-

lösningsdiskussioner i helklass, vilket hon menar kan vara en stor svårighet för läraren då lärarens 
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uppgift är att utifrån elevers idéer bygga vidare på en diskussion som belyser matematiska idéer och 

samband. Hon menar vidare att det krävs en accepterande klassrumsmiljö för att sådana helklass-

diskussioner ska kunna äga rum vilket lärare kan uppleva som utmanande att skapa. 

 

Taflin (2007) lyfter faktorer som är av stor betydelse för elevens lärande under en problem-

lösningslektion vilka läraren behöver hantera: val av problem, formulering och presentation av 

problemet samt hur samtalet går under problemlösningsprocessen. I linje med Taflin belyser även 

Larsson (2015) att lärarens introduktion av problemet är av stor vikt samt att det av läraren kan 

upplevas som en utmaning då det är viktigt att i introduktionen av problemet inte ge eleverna för 

mycket information så att utmaningen fortfarande kvarstår. 

 

Både Taflin (2007) och Pólya (1945) uttrycker samstämmighet gällande att problemet ska vara noga 

utvalt, att det varken får vara för svårt eller för lätt och att det även ska vara intressant för eleverna. 

Pólya påpekar även vikten av att problemet ska vara formulerat så att problemet är lätt att förstå 

för eleverna. Om elever inte upplever problemet som en utmaning och som heller inte stimulerar 

deras kreativitet, anser Taflin (2007) att det kan vara mer givande för eleverna att arbeta med de 

uppgifter som förekommer i läroboken. Valet av problem har därav största vikt för att elever ska 

uppleva problemlösning som något positivt och få erbjudas en matematisk utmaning. Jaworski 

(1994) har i sina undersökningar uppmärksammat tre dilemman eller spänningar som lärarna fått 

hantera i den problemlösande och undersökande matematikundervisningen: lärarens dilemma, den 

didaktiskkonstruvistiska spänningen och den didaktiska spänningen. 

 

Lärarens dilemma, enligt Jaworski (1994), handlar om att eleverna ofta endast vill tillfredsställa läraren 

genom att svara rätt på uppgiften. Eleverna fokuserar istället på lärarens frågor och ledtrådar för 

att på så sätt försöka lista ut vad det är läraren förväntar sig av dem. Därav försvinner fokus från 

elevens egna försök att söka svar till uppgiften och koppla till tidigare erfarenheter, vilket inte leder 

till en problemlösande eller undersökande aktivitet.  
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Den didaktiskkonstruvistiska spänningen innebär att som lärare inte förse eleverna med alla verktyg och 

matematiska idéer som krävs för att lösa uppgiften. Eleverna får istället själva söka efter dessa för 

att kunna skapa egen kunskap och inte endast använda sig utav det som läraren presenterat 

(Jaworski, 1994). Larsson (2015) understryker utmaningen med den didaktiskkonstruvistiska 

spänningen, då hon som ovannämnt, påpekar vikten av lärarens introduktion av problemet för att 

inte förse eleverna med för mycket information så att utmaningen fortfarande kvarstår. 

 

Den didaktiska spänningen är ännu en utmaning Jaworski (1994) upptäckt och som innebär att man 

som lärare inte ska lära eleverna utan att eleverna måste lära sig själva. Att inte ge eleverna för 

mycket handledning. Desto mer man som lärare hjälper eleven, desto mindre blir möjligheten för 

eleven att ta till sig det avsedda lärandet och skapa en egen förståelse. Pólya (1945) understryker 

utmaningen med den didaktiska spänningen, han menar att läraren behöver gå en balansgång för 

att lyckas med handledningen i ett problem för att varken hjälpa för mycket eller för lite. Pólya 

menar vidare att om en elev blir tilldelad en problemuppgift att lösa på egen hand kan det innebära 

att inga framsteg görs, men inte heller om läraren hjälper eleven för mycket. Om läraren hjälper 

eleven för mycket leder det istället till att läraren löser uppgiften åt eleven så att det inte finns något 

kvar att lösa. 

 

Lester (1996) belyser handledningen som den mest utmanande uppgiften för läraren, vilket Taflin 

(2007) lyfter som en stor betydelse för elevens lärande. Lester (1996) menar vidare att lärares 

handledning ibland kan innebära allmänna förmaningar när elever ber om hjälp, så som: ’’Läs 

problemet en gång till! Använd huvudet! Tänk efter igen!’’ (Lester, 1996, s. 89). Han påstår att 

denna typ av kommentar från läraren kan få eleven att anstränga sig lite till men att det egentligen 

är till väldigt liten hjälp. Läraren bör därför ha en förmåga att förstå elevernas tankesätt för att 

kunna handleda eleverna till en lösning på problemet. Pólya (1945) betonar därför vikten av frågor 

från läraren för att kunna bilda en uppfattning om elevens förståelse för problemet: ’’What is the 

unknown? What is required? What do you want? What are you supposed to seek? What are the 

data? What is given? What have you? What is the condition?’’ (Pólya, 1945, s. 214). Dessa frågor 

riktar elevens uppmärksamhet mot de viktigaste delarna av problemet och ger läraren en 

uppfattning om elevens förståelse, för att på så vis kunna gå vidare i handledningen av problemet.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt beskriver det teoretiska ramverk som valts för att klargöra vilka utmaningar lärare kan 

möta och hur de kan hanteras vid problemlösning i undervisningen. Det teoretiska ramverket, 

Brousseaus teori om didaktiska situationer, valdes ut efter att empirin samlats in till under-

sökningen vilket gör det teoretiska ramverket empiridrivet.  

 

4.1 Didaktiska situationer 

Didaktiska situationer består av flera olika delar. I sin mest allmänna formulering är kunskap något 

som skapas i samband med goda frågor och goda svar. Läraren har då det didaktiska ansvaret att 

välja ut ett lärandeobjekt som undervisningen ska riktas mot och sedan välja ut och presentera ett 

problem som ska kunna accepteras av eleven. Undervisningens utformning ska vara noga genom-

tänkt och planerad utifrån det lärandeobjekt som ska beröras samt att den frågeställning som berörs 

ska gynna den avsedda lärandeprocessen (Brousseau, 1997; Skott, Jess, Hansen, & Lundin, 2010). 

 

Delegering 

Läraren måste se till att utforma eller välja problem som gör det möjligt för eleven att lösa och 

utvecklas av. Problemen måste vara utformade så att eleven kan drivas att lösa det genom egen 

motivation. Om eleven tar fram en lösning på problemet utan att ha skapat eller förstått lösningen 

själv leder det till att det avsedda lärandet inte äger rum. Därav behöver en maktförskjutning ske 

och eleven behöver acceptera problemet och se problemet som sitt att lösa. Denna makt-

förskjutning kallar Brousseau för devolution, vilket närmast motsvarar delegering på svenska, som 

innebär den process som äger rum då eleven åtar sig ansvaret för problemet och lärandet 

(Brousseau, 1997; Skott m.fl., 2010). 

 

Miljö 

Eleven ska, under problemlösningsprocessen, samspela med det Brousseau kallar för milieu, vilket 

närmast motsvarar miljö på svenska. Det innebär att eleven ska samspela med miljön för att skaffa 

information om hur problemet ska lösas, dvs. genom den fysiska omgivningen som består av bl.a. 
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läraren, andra elever, lärarens förklaringar, bilder, plockmateriel, uppgiftens formulering m.m. 

Eleven skapar då en dialog med miljön för att erhålla information om den lösningsstrategi eleven 

kommit fram till ska ändras eller behållas (Brousseau, 1997; Skott m.fl., 2010).  

 

A-didaktisk situation 

Brousseau (1997) har delat upp didaktiska situationer i olika faser i undervisningen utifrån hur 

elever och lärare är involverade i aktiviteten. Den a-didaktiska situationen infinner sig när eleven 

accepterat och tagit sig an problemet som sitt eget. Det är då läraren ska avstå från att störa och 

tala om för eleven vilket lärandeobjektet är. Läraren tar istället en mer undanskymd roll och låter 

eleverna själva arbeta och ta ansvar över problemet och lärandet (Skott m.fl., 2010). 

 

4.2 Det didaktiska kontraktet 

Det didaktiska kontraktet består av, i sin mest allmänna formulering, de ömsesidiga förväntningarna 

om att eleven lär sig och läraren möjliggör lärande, dvs. undervisar. Läraren förväntas uppfylla sin 

del av kontraktet genom att introducera ett innehåll, starta en aktivitet, svara på frågor och se till 

att eleven har tillgång till nödvändig materiel m.m. Eleven förväntas då uppfylla sin del av 

kontraktet genom att tolka den totala situationen så att han/hon kan arbeta med aktiviteten och 

möjliggöra det avsedda lärandet. Det är alltså inte ett kontrakt i verklig mening, utan handlar om 

hur lärare och elever förstår lärande och ansvarsfördelning mellan dessa parter (Brousseau, 1997; 

Liljekvist, 2014; Skott m.fl., 2010) 

 

En ständigt pågående förhandling sker gällande det didaktiska kontraktet och blir först synligt när 

det bryts, exempelvis när en elev inte klarar att lösa det problem som läraren förväntar sig. Om 

eleven inte klarar av att lösa det problem läraren erbjuder kan eleven uppleva det som att läraren 

har brutit det didaktiska kontraktet genom att ge honom/henne en alldeles för svår uppgift. Medan 

läraren i en sådan situation istället kan uppleva det som att eleven har brutit det didaktiska 

kontraktet genom att inte anstränga sig tillräckligt (Brousseau, 1997; Skott m.fl., 2010).  

 



 

16 

 

De frågor som ställs under matematiklektionen ställs inte för att läraren vill veta svaret. Det ingår 

nämligen i kontraktet att läraren förväntas veta svaret i förväg. Frågorna ställs för att möjliggöra 

lärande och eleven förväntas då arbeta med frågan för att kunna bygga upp den avsedda kunskapen. 

För att läraren ska uppfylla sin del av kontraktet, i förhållandet mellan fråga och svar, gör att läraren 

kan bli mycket explicit i sina förklaringar till eleven om han/hon inte själv finner det förväntade 

svaret. Läraren vill då hjälpa eleven genom hjälpfrågor eller vinkar. Det leder möjligen till att eleven 

finner svaret på frågan men utan att det avsedda lärandet har ägt rum (Skott m.fl., 2010). Detta 

kallar Brousseau (1997) för Topaze-effekten då läraren förenklar aktiviteten så långt att svaret är givet 

för eleven. Liljekvist (2014) jämför Topaze-effekten med lotsning, där läraren lotsar eleverna förbi 

eventuella svårigheter och på så vis minskar elevernas möjligheter till det avsedda lärandet. Kon-

flikten i ett didaktiskt kontrakt är alltså att lärarens strävan att uppfylla sin del gör så att eleven i 

realiteten inte ges någon möjlighet att uppfylla sin (Skott m.fl., 2010).  

 

4.3 Faser i elevens arbete 

Brousseau (1997) har delat upp elevens arbete med ett problem i olika faser. Innan den första fasen 

i elevens arbete kan äga rum måste läraren anta huvudrollen och ge eleverna instruktioner. Läraren 

behöver då ringa in problemet genom att ge eleverna de ramar och regler som gäller för aktiviteten, 

samt låta eleverna ställa frågor för att de ska ges möjlighet till att förstå vad de ska göra och därmed 

bli redo att åta sig uppgiften (Skott m.fl., 2010).  

 

Efter delegeringen ägt rum kommer den första fasen i elevens arbete där eleven ska ägna sig åt 

uppgiften. Den första fasen kallas för aktionsfasen vilket innebär att eleven, i samspel med miljön, 

försöker att söka svar på vilken lösningsstrategi som kan vara passande till att lösa problemet. 

Eleven lyssnar, analyserar och diskuterar under aktionsfasen för att på så vis bearbeta olika 

strategier och finna olika lösningar till problemet. När eleven sedan tagit sig igenom aktionsfasen 

behöver läraren utmana eleven att formulera sig, vilket innebär att eleven går in i formuleringsfasen. 

Eleven ska då kunna förklara hur han/hon gått tillväga och försöker då sätta ord på sina handlingar 

och val av strategier. Eleven går sedan in i valideringsfasen där han/hon ska dra slutsatser och pröva 

sina gissningar om de håller och är rimliga genom att ha en dialog mellan argument och miljö och 

erfarenheter och kunskaper (Brousseau, 1997; Skott m.fl., 2010; Liljekvist, 2014).   
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5 Metod 

Detta kapitel beskriver den datainsamlingsmetod som använts till denna undersökning och 

anledningen till det. Vidare presenteras en fördjupning i valet av metod som sedan följs upp av 

studiens urval, datainsamling, analys, reliabilitet och validitet samt studiens etiska ställnings-

taganden. 

 

5.1 Studiens metod 

I denna studie har jag valt att använda en kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Denna 

metod används då syftet innebär att studera hur lärare upplever innehåll och metoder i under-

visningen. Det leder mig till detta val då det enligt Patel & Davidson (2011) samt Kihlström (2007) 

innebär att man genom en intervju får information om en individs uppfattning om ett fenomen. 

Den typ av intervju som användes i studien var en semistrukturerad intervju, vilket innebär att 

intervjun baseras på specifika teman som ska beröras men att respondenten har stor frihet att 

utforma svaren (Patel & Davidson, 2011). Vilket går i linje med det Kihlström (2007) kallar för 

lågstrukturerad intervju med öppna frågor som sedan följs upp av följdfrågor baserade på 

respondentens tankar och uttryck. 

 

En alternativ metod till undersökningen skulle kunna vara en observation. Genom en observation 

skulle jag, genom att koppla teori till praktik, upptäcka de utmaningar läraren möter i klassrummet 

och hur de hanterar dem. Nackdelen är dock att en observation endast ger mig de utmaningar som 

uppstår vid just detta tillfälle, vilket kan innebära att andra utmaningar kan komma att bli 

oupptäckta. Det kan även vara svårt att själv avgöra vilka skeenden lärarna upplever som just 

utmaningar då jag inte får ta del av lärarens tankar eller känslor (Kihlström, 2007). Ytterligare en 

metod jag funderade på att använda i studien var enkät då jag skulle få ta del av många lärares 

uppfattningar under kort tid och resultatet hade blivit tydligt presenterat. Dock är nackdelen med 

enkät att jag inte skulle ges möjlighet till att anpassa följdfrågor för att utveckla respondenternas 

svar, samt att enkäter med öppna frågor kan vara svåra att sammanställa och även riskera bortfall. 

Eftersom enkätfrågor som kräver långa svar kan leda till att läraren istället väljer att hoppa över 

frågan (Björkdahl Ordell, 2007; Bryman, 2011). Det avgörande blev att jag i en intervju gavs 
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möjlighet till att upptäcka flera utmaningar i undervisning i problemlösning samt den möjlighet till 

följdfrågor som gavs i en intervju.  

 

5.2 Urval 

I denna studie har jag intervjuat nio lärare i tre olika kommuner i Mellansverige, de principer jag 

utgått från vid valet av informanter är legitimerade och verksamma matematiklärare i årskurs 4–6 

som undervisar mycket i problemlösning. Till en början togs kontakt med rektorer på olika skolor 

i kommunerna där jag efterfrågade verksamma och legitimerade lärare i matematik som under-

visade mycket i problemlösning och som hade möjlighet att delta i min studie. De lärare rektorerna 

sedan gav förslag på tog jag kontakt med och tillfrågade om deltagande i studien. Valet av respon-

denter har skett genom ett bekvämlighetsurval där varken kön, ålder eller utbildning har haft någon 

betydelse. 

 

Nedan redovisas de deltagande lärarna i en tabell: 

 

 

5.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser och i ett rum de valt själva, vilket resulterade i 

att intervjuerna skedde antingen i grupprum eller klassrum tillhörande läraren. Tiderna för intervju-
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erna varierade och genomfördes både på förmiddagen när eleverna befann sig på skolan eller på 

eftermiddagen efter eleverna gått hem för dagen. Sex av intervjuerna genomfördes under 

förmiddagen och tre av intervjuerna under eftermiddagen. De genomförda intervjuerna spelades 

in med hjälp av en mobiltelefon. Intervjufrågor i form av huvudfrågor och följdfrågor utgjorde 

samtalsunderlaget vilket gav utrymme för dialog till både fördjupning av respondenternas utsagor 

samt förtydligande av svaren.  

 

5.4 Analys 

De genomförda intervjuerna transkriberades först till programmet Word på datorn. Eftersom min 

studies data grundar sig på det lärarna sagt under intervjuerna, kändes det väldigt viktigt att under 

transkriberingen skriva ned allt som sagts under intervjuerna, ordagrant. Detta för att inte utelämna 

något och riskera att missa viktig data till undersökningen. Ett urval har sedan skett av transkri-

beringarna då lärarna ibland tappade tråden och började prata om annat, vilket inte ansågs relevant 

för studien och var därför inte nödvändigt att använda vid analysen. Vid transkriberingen 

anonymiserades lärarna så att det inte gavs någon möjlighet till att kunna koppla intervjuerna till 

någon individ. 

 

När urvalet av transkriberingarna var färdig analyserades intervjuerna med hjälp av det teoretiska 

ramverket. Nyckelord markerades fetstilt i transkriberingen (se bilaga 4) utifrån olika utmaningar 

och hanteringar av dessa utmaningar för att sedan infogas i en tabell (se bilaga 5). I tabellen 

sammanställdes lärarens upplevda utmaningar och hanteringen av dessa som sedan skapade olika 

kategorier inom teoriramen. Nyckelord som analyserades fram kunde bl.a. vara: gemensamma 

uppdrag, vardagsnära, elevernas intressen m.m. vilka sedan kategoriserades som delegering (se 

bilaga 4, 5).  

 

5.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Under studiens gång har jag hela tiden försökt att hantera validiteten och reliabiliteten i studien. 

Enligt Patel & Davidson (2011) finns en problematik gällande kvalitativa studier och deras kvalitet 

vilket är värt att förhålla sig till. De menar att några av dessa problem gäller insamlingen av 
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information, analysen samt hur resultatet redovisats, vilka jag haft särskilt mycket fokus på under 

studiens gång.  

 

Eftersom min studies data grundar sig på mina respondenters utsagor är det av stor vikt att jag hela 

tiden undersöker det som ska undersökas vid insamlingen av informationen (Patel & Davidson, 

2011). För att hantera det har jag till en början varit noga med utformandet av intervjuguiden för 

att på så sätt säkerställa att det som ska undersökas undersöks. Jag har även därefter utfört två 

pilotstudier för att finna svagheter i intervjuguiden och de frågor som ställs för att kunna utveckla 

den. Det har även tränat min egen förmåga som intervjuare, vilket enligt Patel & Davidson (2011) 

är av stor vikt. Eftersom jag som forskare inte hållit i en intervju tidigare var det nödvändigt för 

mig att träna på att verkligen lyssna in respondenternas svar och öva på att ställa passande 

följdfrågor för att fördjupa lärarnas berättelser. Det gav mig även möjlighet till att öva på 

kroppsspråk samt att undvika ställa ledande frågor, vilket enligt Kihlström (2007) är viktigt att 

försöka hantera då det kan påverka respondenternas svar.  

 

För att hantera studiens analys har jag till en början valt att spela in alla intervjuer med hjälp av en 

mobiltelefon, det har lett till att jag efter genomförda intervjuer givits möjligheten till att lyssna på 

intervjuerna flera gånger om för att försäkra mig om att jag uppfattat allt korrekt. Det har även 

givit mig möjligheten till att studera mina egna frågeställningar. Det som upptäcktes var att vissa 

frågor återkommit olika formulerade, vilket i vissa fall påverkade lärarnas svar genom att de ibland 

missförstod frågan. Det är även av stor vikt att i transkriberingen inte omedvetet påverka underlaget 

vid analysen, vilket enligt Patel & Davidson (2011) ofta sker i mer eller mindre utsträckning. Det är 

därför av stor vikt att jag, som forskare, är medveten om de olika val som görs under transkri-

beringen så att det inte påverkar informationen. Transkriberingen har därav noga utförts, 

ordagrant, genom att två gånger lyssna igenom varje intervju och samtidigt följa transkriberingen 

för att se att inte transkriberingen uppfattas på ett annat sätt än den inspelade intervjun. Vid analys 

av transkriberingarna har jag även, för att säkerställa min tolkning av utsagorna, tagit hjälp av en 

annan lärarstudent för att se att även hon tolkade utsagorna på samma sätt.   
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Patel & Davidson (2011) nämner även vikten av redovisningen av resultatet, detta för att de 

tolkningar som forskaren presenterar ska erbjuda läsaren möjlighet till att kunna bilda sig en egen 

uppfattning om trovärdigheten, vilket kallas för kommunikativ validitet. Jag har, för att hantera det, 

givit exempel på tillvägagångsätt i analysen samt även strävat efter en bra balans mellan citat från 

de respondenter som deltagit och egen kommenterad text. För att på så vis erbjuda läsaren 

möjlighet till att bedöma tolkningens trovärdighet (Patel & Davidson, 2011). 

 

Generaliserbarhet 

Denna undersöknings syfte har aldrig varit att skapa ett generaliserbart resultat, utan att endast 

undersöka förekomsten av utmaningar och hanteringen av dessa hos de lärare jag intervjuat (Patel 

& Davidson, 2011). Det är omöjligt att, utifrån mina nio intervjuer, kunna uttala mig generellt om 

vilka utmaningar lärare upplever att de möter och hur de hanteras vid problemlösning i 

undervisningen, vilket gör att jag direkt kan konstatera att undersökningen inte är generaliserbar.  

 

5.6 Forskningsetisk reflektion 

Undersökningen har rättat sig efter de fyra allmänna huvudkraven för forskning som Vetenskaps-

rådet (2002) presenterar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nytt-

jandekravet.  

 

Informationskravet innebär att jag, som forskare, ska informera uppgiftslämnare och undersök-

ningsdeltagare om vilken uppgift de har i studien samt deras villkor som deltagare. Samtyckeskravet 

innebär att jag ska inhämta samtycke till studien från uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. 

Samtycket innebär att de som medverkar i undersökningen har rätt att själva bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de ska delta. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de 

medverkande i studien ska avrapporteras så att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående. Nyttjandekravet, det fjärde och sista huvudkravet, innebär att det material som 

samlats in vid studien endast får användas för det avsedda forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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För att i studien uppfylla Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav har en första kontakt tagits med 

de deltagande lärarna i studien där de informerades om studiens syfte och genomförande, samtidigt 

bifogades informationsbrev och samtyckesformulär (se bilaga 1, 2). Lärarna gavs därefter möjlighet 

att återkomma med frågor om studien. Väl framme vid intervjun fick de deltagande lärarna 

ytterligare ett exemplar av informationsbrev samt samtyckesformulär som vi tillsammans gick 

igenom och utrymme gavs för fler möjliga frågor. De skrev även under samtyckesformuläret vilket 

jag sedan behöll. Informationsbrevet är utformat i linje med Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav 

(se bilaga 1). Där framkommer studiens syfte, deltagarnas uppgift, de deltagandes villkor gällande 

frivilligheten och deras möjlighet till att avbryta deras medverkan utan några negativa följder. Samt 

att studien inte kommer att kunna spåras till dem då materialet endast tillhör mig och raderas efter 

att studien avklarats. Utifrån Vetenskapsrådets (2002) krav förvarades även materialet i ett låst skåp 

som endast jag hade tillgång till, då inga obehöriga ska ha tillgång till det material som samlats in. 

Det insamlade materialet användes även endast i detta forskningsändamål och raderades efter att 

studien var avklarad.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras det resultat som analyserats ur intervjuerna. Presentationen av resultatet 

sker utifrån de olika utmaningar lärare beskriver att de kan möta och hur de kan hanteras. De citat 

som förekommer i resultatet har redigerats språkligt men inte så att det påverkat innehållet. 

 

De teman som sammanställts från analysen är delegering, aktionsfasen samt formulerings- och 

valideringsfasen. Dessa teman kommer att presenteras var för sig och innehålla de utmaningar 

läraren beskriver att den kan möta och hur de kan hanteras. 

 

6.1 Delegering 

Val av problem 

Samtliga lärare uttrycker en samstämmighet gällande utmaningen att få delegeringen att äga rum. 

Valet av problem upplevs som utmanande, att som lärare både behöva anpassa problemet efter det 

lärandeobjekt som ska beröras samt elevens intressen och behov. Problemet behöver uppfylla 

många krav för att eleven både ska kunna och vilja ta sig an uppgiften och för att inte uppleva att 

läraren brutit det didaktiska kontraktet. Lärare C berättar att det är svårt att hitta eller konstruera 

uppgifter som utmanar alla elever på olika nivåer, då problemet i det avseende bör innefatta en 

progression. Lärare A berättar: 

Men så måste man också hitta problem som är på en bra nivå för gruppen, det finns såklart 

många nivåer och då kanske inte alla klarar på en och samma nivå. Då måste man försöka 

göra om problemet så att alla ändå får ett likartat problem fast med kanske enklare och 

svårare siffror eller sådär (Lärare A). 

 

Elevens problemförståelse 

De deltagande lärarna nämner inte endast utmaningen att välja eller konstruera problem för att få 

delegeringen att äga rum, utan även elevens förståelse för problemet. Samtliga lärare upplever att 

eleverna kan ha svårt att förstå de problem de erbjuds, vilket då blir en utmaning för läraren att 

hantera. Eleven måste kunna förstå problemet för att läraren ska kunna delegera ansvaret och det 
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didaktiska kontraktet fortlöpa. Flera lärare upplever att det handlar om formuleringen av uppgiften, 

matematiska begrepp och elevernas läsförståelse som har betydelse för deras förståelse för 

problemen. Lärare B berättar att man lätt tappar eleverna rätt omgående om det är för mycket 

instruktioner, han menar vidare att eleverna tycker att det blir svårare om det är mycket text med 

många matematiska begrepp. Det innebär att läraren även behöver fundera på problemets form-

ulering, text och användning av matematiska begrepp för att delegeringen ska ske och för att 

komma vidare till aktionsfasen.  

Svårigheten för eleverna är att förstå text, deras läsförståelse, om de inte ser vad de är ute 

efter i problemet blir de halvt desperata. Begrepp, det är också svårt, till exempel om det står 

faktorisering eller något sådant så går det inte ibland. Det är faktiskt oftast begreppen som 

är problemet (Lärare D).  

 

Elevens intresse 

Lärare D berättar även att om eleven har svårt för att förstå problemet så leder det till att eleven 

tappar intresse för att lösa uppgiften. På så sätt är det en balansgång mellan elevens förståelse och 

intresse, att varken göra det för svårt eller för lätt för eleven och samtidigt kunna fånga elevens 

intresse för att lösa uppgiften.  

 

Hur hanterar lärarna delegeringen? 

Val av problem 

Flera lärare i studien nämner att det första man ska fundera på vid valet av problem är vad man vill 

ha ut av lektionen, vilket det avsedda lärandet är. Valet av problem är viktigt för att eleverna ska 

acceptera problemet som sitt och ta ansvar för sitt eget lärande. För att läraren sedan ska kunna 

förtydliga problemet för eleverna är det enligt samtliga lärare viktigt att problemet är noga utvalt. 

Först måste jag fundera ut vad det är jag vill med det hela, vad är det för nånting man ska 

uppnå? Om det är sannolikhet eller vad det nu ska vara. Vill jag få barnen att rita eller vill jag 

få dem att komma på fyra olika sätt att lösa uppgiften? Alltså vilken strategi jag vill prioritera. 

Jag får tänka litegrann och konstruera eller hitta en sådan uppgift som är lämplig (Lärare C).  
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Samtliga lärare uttrycker samstämmighet gällande att anpassningen av problemet till elevens nivå 

är oerhört viktigt för att eleven ska ges möjlighet till att ta sig an uppgiften och kunna lösa den. 

Detta för att varken eleven eller läraren ska uppleva att det didaktiska kontraktet brutits. De flesta 

lärare i studien nämner att man med tiden lär sig vilken nivå eleven befinner sig på, att det handlar 

om att man behöver spendera mycket tid med eleven för att få den kunskapen. En lärare utmärker 

sig genom att berätta att bara för att eleven visar sig ligga på en viss nivå i den övriga matematiken, 

så behöver inte det betyda att eleven ligger på samma nivå vid lösandet av matematiska problem.  

Problemlösning behöver inte vara jättekrångligt för dem som har svårt för vanlig matte, för 

de kanske är jätteduktiga på att se helheterna och upptäcker då att: ’’Ja, detta förstår jag 

precis’’. Till skillnad från när de ställer upp ett tal och inte förstår sambanden med det. Jag 

behöver då dela ut någon problemuppgift för att på så sätt veta vilken nivå eleven befinner 

sig på, så det måste finnas progression i uppgiften så att alla kan tycka det är lite utmaning 

och kunna påbörja uppgiften (Lärare C).  

 

Elevens problemförståelse 

För att eleven ska kunna ta sig an problemet behöver eleven förstå problemet vilket samtliga lärare 

i studien hanterar på samma sätt. De menar att det är bra att kunna presentera problemet i helklass 

och gå igenom vad problemet handlar om gemensamt, för att på så sätt reda ut olika begrepp och 

frågor som kan uppstå. På detta sätt undviker de att delegeringen fördröjs genom att behöva 

besvara enskilda frågor hos eleverna, utan eleverna kan ta sig an problemet direkt och delegeringen 

kan äga rum. 

Om man bara slänger ut ett problem till eleverna får man nästan jämt frågor direkt som: 

’’Vad menar du med det här?’’. Man vet i regel några frågor som kan dyka upp, exempelvis 

om det är något ord man känner att alla kanske inte vet vad det betyder. Då försöker man gå 

igenom det vid presentationen av problemet så att eleverna förstår uppgiften och kan gå 

direkt på (Lärare B).  

Vi börjar med att gå igenom problemet tillsammans på tavlan så att alla förstår vad det 

handlar om. Vi diskuterar då olika begrepp och reder ut vad det är man behöver ta reda på 

(Lärare A).  
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På detta sätt förtydligar läraren de ramar och regler som gäller för aktiviteten för samtliga elever på 

en och samma gång, så att eleverna direkt kan delegeras ansvaret för problemet och fokusera på 

det matematiska innehållet. Flera lärare menar även att det i årskurs 4 kan vara lämpligt att lösa ett 

liknande problem för eleverna innan de får lösa ett själva. Detta hjälper eleverna att få en förståelse 

för hur man kan tänka vid problemlösning. De får förståelse för problem och olika strategier man 

kan använda vilket bidrar till att delegeringen kan äga rum och ger eleven verktyg i den kommande 

aktionsfasen vid lösning av framtida, mer självständiga, problemlösningsuppgifter. Eleverna agerar 

här som informationsbehandlare och visar på ett om-perspektiv i undervisningen. 

I årskurs 4 är det jättebra att ta varje strategi för sig. Jag kan då modellera ett problem på 

tavlan först, hur man kan lösa det med hjälp av t.ex. en bild och sen får eleverna göra ett 

liknande problem. Då har de den färdiga modellen på tavlan att följa. Nästa gång kanske det 

är att eleverna ska lösa ett problem bakifrån, då gör jag också ett problem på tavlan först och 

eleverna får självklart vara med och ställa frågor så att vi samtidigt har en dialog. Sen får de 

testa strategin själva på ett annat problem (Lärare F).  

Jag börjar med att visa ett liknande exempel på tavlan. Jag visar då först hur jag löser 

problemet och hur jag tänker när jag löser det, för att sedan ge eleverna en utmaning med ett 

annat, lite klurigare, problem (Lärare B).  

 

Två lärare (C & E) berättar, till skillnad från de andra lärarna, att de inte redovisar en utvald strategi 

inför eleverna innan de själva fått en chans att lösa problemet. De kan istället välja att redovisa sin 

lösning efter att delegeringen ägt rum och eleverna fått chans att genomföra aktionsfasen. För att 

på så vis ge eleverna en chans att själva få fram en egen lösningsstrategi och se problemet som sitt 

eget och inte bli styrda av någon annans tänk och val av lösning.  

Jag tycker inte att eleverna ska visas en strategi utan de ska upptäcka det själva. Min 

förhoppning är att eleverna kan ge varann de olika strategierna, men annars kan jag ibland 

visa hur jag hade löst problemet efter eleverna fått chans att göra det (Lärare E). 
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Elevens intresse 

Samtliga lärare i studien nämner även att det är viktigt att eleven ser ett intresse i att lösa problemet 

för att de ska vilja ta sig an det, vilket de anser handlar mycket om lärarens egen inställning till 

problemlösning. 

Att jag lyckas göra eleverna intresserade tror jag handlar mycket om att de känner av att jag 

tycker det här är så kul och att jag tycker det här är så himla bra (Lärare H)! 

 

De nämner också att det handlar om att anpassa uppgifterna efter elevernas intressen samt att 

försöka locka eleverna genom olika utmaningar. 

Jag försöker hitta någon ingång som är lite spännande. Så att det inte bara är: ’’Idag ska vi 

göra det här och alla tar upp det här’’, utan mer: ’’Nu ska vi hjälpas åt att komma fram till det 

här! Det finns fyra olika lösningar till problemet, kan ni lista ut vilka det är?’’ (Lärare C). 

Det gäller att hitta problem som tilltalar dem på något sätt och som kan sätta igång 

diskussioner som de faktiskt kan ta med sig ut på rasten. Som nu har jag väldigt många elever 

som håller på med hästar eller åker cross och då kan man ändra lite på problemen för att 

göra det mer vardagsnära och intressant (Lärare A). 

 

6.2 Aktionsfasen 

Topaze-effekten 

Samtliga lärare uttrycker en samsyn gällande den a-didaktiska situation som följer i aktionsfasen, 

vilket flera lärare uttrycker sig uppleva som en utmaning. Då man som lärare inte vill att eleven ska 

misslyckas med uppgiften och bryta det didaktiska kontraktet. Topaze-effekten träder då in och 

läraren tar en mer framträdande roll och förenklar aktiviteten så pass mycket för eleven så att det 

avsedda lärandet inte kan äga rum. Lärarens strävan mot att uppfylla sin del av kontraktet leder då 

till att eleven inte ges möjlighet att uppfylla sin.  

Det är lätt att hamna i fällan att tala om svaret eller ge för mycket tips. Det har man gjort 

några gånger. Just för att man så gärna vill att eleven ska lyckas och känna att de är duktiga 

och klarar av att lösa problemet (Lärare D).  
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Många gånger kanske man hamnar i det att man vill att eleven ska klara det och då blir det 

gärna att man kanske visar hur man gör. Då blir det lätt att man fokuserar på att eleven ska 

ha rätt och klara det istället för att eleven ska förstå hela vägen (Lärare I).   

 

Elevens tålamod 

Flera lärare nämner att elevens tålamod till att lösa problem under aktionsfasen är en stor utmaning 

för läraren att hantera. De upplever att eleven lätt ger upp och har svårt att låta det ta tid till att 

komma fram till ett svar. Att de mer eller mindre känner sig misslyckade när de inte ser lösningen 

direkt och ger istället upp i samband med samspelet med miljön. 

Det är väldigt många som: ’’Nej, det här kan inte jag.’’ Så lägger de ner för de vill att det rätta 

svaret ska komma fort (Lärare B).  

Det här med att ha lite tålamod är något som man som lärare får försöka handskas med 

och möta hos eleverna under problemlösningen. Det är tufft då det är många barn idag 

som måste ha belöningen, dvs. svaret, direkt (Lärare I). 

 

Samarbete 

Flera lärare i studien uttrycker även samstämmighet gällande elevens samspel med miljön, med 

andra klasskamrater. De upplever att det ibland kan vara svårt att få eleverna att använda miljön 

som de ska göra, att det istället leder till att någon elev ges mer utrymme än någon annan elev. 

En del elever går verkligen in för att lösa problemet medan vissa elever tycker det är jobbigt. 

Så då tar de olika roller, ibland tar då en eller några elever över och de andra vågar inte, eller 

vill inte, säga hur de har gjort eller tänkt (Lärare D). 

 

Hur hanterar lärarna aktionsfasen? 

Topaze-effekten 

Flera lärare i studien nämner att det är viktigt att som lärare själv lösa problemet innan för att på så 

vis se vilka möjliga strategier som kan användas när eleverna löser problemet. Man måste även fråga 
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sig vilka typer av lösningar man kan komma att stöta på när eleverna själva löser problemet för att 

kunna ge eleverna rätt handledning och undvika Topaze-effekten. 

Det är bra om man har löst problemet själv först och att man har tänkt: ’’Ja jag gjorde såhär 

nu, men hur skulle mina elever göra?’’. Man måste fundera lite på hur elever kan 

tänka sig lösa problemet för att på så vis veta vad man kan hjälpa dem med (Lärare A).  

Att ha en egen lösningsmodell, det är sådant man lärt sig genom åren och att även tänka: 

’’Hur löser barnen det här problemet?’’. Jag kanske ser direkt hur man ska lösa men jag måste 

även vara öppen och se att man kan gå andra vägar (Lärare D).  

 

De nämner även att man som lärare måste ställa de rätta frågorna, att man fokuserar på att eleven 

ska förstå vad den gör och hur den ska göra det. Eleven ska under samspelet med miljön ta vara 

på de förklaringar och tips som bl.a. läraren ger, vilket då ställer höga krav på att läraren ställer rätt 

frågor och inte leder eleven för mycket för att det avsedda lärandet ska ske. Samtliga lärare uttrycker 

samstämmighet gällande att i den a-didaktiska situationen i aktionsfasen endast guida och bolla 

idéer med eleven. Man får då inte visa hur man ska göra utan om nödvändigt endast styra eleven 

åt rätt håll, för att på så vis undvika Topaze-effekten. 

Jag diskuterar tillsammans med eleven vad det är vi vet och vad det är vi inte vet, så eleven 

vet vad den behöver ta reda på för att komma fram till målet. Jag delar upp problemet i 

mindre högar kan man säga (Lärare B).  

Jag frågar först eleven hur den har tänkt och vad den har kommit fram till och varför den 

gjorde så. Sen diskuterar jag tillsammans med eleven hur man skulle kunna gå vidare och 

försöker ställa frågor som endast styr eleven lite åt rätt riktning (Lärare E).  

 

Elevens tålamod 

De flesta lärare i studien upplever elevens tålamod under aktionsfasen som en svårighet men är inte 

riktigt i klarhet med hur det ska hanteras. Några lärare berättar att det kan vara bra att diskutera 

med eleverna och några berättar att tålamodet blir bättre desto mer de får arbeta med problem-

lösning. Det är däremot en lärare i studien som utmärker sig gällande denna fråga, lärare A upplever 

inte elevens tålamod som något stort problem utan hanterar det genom att dra ut på aktionsfasen 

för eleverna.  



 

30 

 

Vi jobbar väldigt mycket med det redan från början, att det måste få ta tid med problem-

lösning. Det gör jag genom att jag kanske inte går igenom problemet på samma lektion ens 

utan tar det veckan därpå för att de ska förstå att de måste tänka till. Så gör jag ofta i början 

just för att de ska få träna tålamodet och inse att de inte kan finna svaret direkt (Lärare A). 

 

Samarbete 

Samtliga lärare uttrycker att problemlösning är något man gör gemensamt för att kunna diskutera 

och jämföra olika lösningar. Denna syn på problemlösning resulterar i att lärarna arbetar efter EPA-

modellen under aktionsfasen när eleverna arbetar med problemlösning och samspelar med miljön. 

När delegeringen ägt rum och eleverna tagit sig an problemet får eleverna först börja arbeta enskilt, 

för att på så sätt erbjudas möjlighet att tänka själva. Eleverna delas sedan in i par för att diskutera 

hur de har tänkt och vad de har kommit fram till, för att som mål komma fram till en eller flera 

gemensamma lösningar på problemet.  

Först får eleverna 10 minuter på sig att försöka klura ut en eller flera lösningar på problemet 

genom att rita eller skriva. Sedan parar jag ihop eleverna med varandra, två och två, och de 

får då 15 minuter på sig att försöka lösa uppgiften tillsammans och ta del av varandras 

lösningar genom att förklara hur de tänkt och varför (Lärare G).  

EPA-modellen passar väldigt bra, man ger dem då enskild tid först, varierande tid beroende 

på problem, de får då kämpa lite själva och försöka fundera ut en lösning. När de sedan får 

sitta i par ger man de möjligheten att se andra typer av sätt att lösa det på. För de kanske har 

börjat lösa problemet på ett visst sätt för att de inte kan något annat sätt och då kanske de 

får tips på ett annat sätt av en kompis som kanske är enklare men ändå ger samma svar 

(Lärare E).  

 

När lärarna delar in eleverna i par uttrycker de en samsyn gällande att det ofta inte är särskilt 

genomtänkt eller nivåanpassat. De upplever att eleverna samarbetar bra trots olika nivåer då par-

konstellationen inte erbjuder några luckor för att någon elev ska kunna avstå från diskussion eller 

presentera sina tankar och idéer vid samspelet med miljön. De nämner även att elever med olika 

nivå i kunskap tar olika roller som gynnar deras lärande.  

Det är oftast inga problem med samarbetet när eleverna jobbar i par, för jobbar de i grupp 

så är det lätt att någon smiter undan och inte behöver ta så mycket ansvar. Men jobbar de i 
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par så kan de inte sitta passiva utan måste visa intresse gentemot kompisen och uppgiften 

(Lärare B).  

När eleverna jobbar i par och det är nivåskillnad på eleverna så blir det istället en utmaning 

för den starka eleven att förklara för den kamraten som kanske inte förstår. Den lite svagare 

eleven får ändå sitta och tänka och klura och försöka förstå hur den andre kamraten tänker 

när den försöker lösa uppgiften, så det blir ett lärande för båda parter fast på olika sätt (Lärare 

D).  

 

Däremot uttrycker några lärare i studien en önskan om att de skulle nivåanpassat parindelningen 

mer eller att de planerar att göra det i framtiden. 

Nej just nu nivågrupperar jag inte eleverna. Däremot är det något jag kommer att börja med 

framöver för att lyckas utmana de väldigt duktiga eleverna genom att ge dem lite svårare 

problem (Lärare D).  

Särskilt i matte har man ofta stora nivåskillnader och då måste man tänka till lite ibland. Låta 

de här eleverna som behöver mer utmaning vara tillsammans och få lösa svårare problem 

och de här som behöver mer stöttning få det. Det är något jag kanske önskat jag gjorde lite 

oftare (Lärare A).  

 

 

6.3 Formulerings- och valideringsfasen 

Några lärare i studien uttrycker samstämmighet gällande att få eleverna att kunna hantera 

formuleringsfasen. De upplever att de har svårt att sätta ord på sina tankar och handlingar för hur 

de kommit fram till sitt svar och val av lösningsstrategi. 

En svårighet är oftast det här med att få eleverna att formulera sin lösning. Att få eleverna 

att skriva ned eller kunna berätta hur de har löst problemet för mig eller sina klasskamrater 

(Lärare A).  
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Hur hanteras formulerings- och valideringsfasen? 

Eftersom samtliga lärare berättar att de arbetar efter EPA-modellen så har eleverna nu arbetat 

enskilt och i par under aktionsfasen. När eleverna sedan löst problemet hanterar samtliga lärare 

formulerings- och valideringsfasen tillsammans genom helklassdiskussion i samband med att 

eleverna, i par, får redovisa sina lösningsstrategier och svar på problemet. Lärarna tar då här en mer 

framträdande roll genom att styra diskussionen, ställa frågor, diskutera rimligheten samt styra 

eleverna mot att dra egna slutsatser om svaret och val av lösningsstrategi.  

När de sedan har löst färdigt uppgiften tillsammans ska de redovisa på tavlan. Vi diskuterar 

då alltid i hela klassen om vi är överens eller om det kunde lösas på något annat vis, om det 

är någon annan lösning som kanske är enklare. Jag styr väl mest diskussionen under 

redovisningen för att få eleverna att verkligen tänka efter och berätta om vad de lärt sig och 

så och inte bara nöja sig med ett svar och att det är slut där (Lärare H).  

Det är så bra med EPA-modellen att man sen följer upp i helklass. Då får eleverna se hur 

andra har gjort det och de lär sig även väldigt mycket om de har gjort fel och att man även 

vågar visa en halvfärdig lösning och be om hjälp för att komma vidare. Det är ett lärande i 

sig. Jag hjälper då eleverna i diskussionen i helklass och för diskussionen framåt, för eleverna 

måste även se om deras svar ens är rimligt och diskutera kring det (Lärare E).  

 

6.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det utläsas av resultatet att många av utmaningarna och hanteringen av 

dessa utmaningar visar samtliga respondenters svar ofta ett liknande arbetssätt eller upplevelse av 

utmaningar.  

 

För att sammanställa de utmaningar som dykt upp i undersökningen handlar det om delegeringen, 

aktionsfasen samt formulerings-och valideringsfasen. För att få delegeringen att äga rum anser 

samtliga lärare att valet av problem är oerhört viktigt och en utmanande uppgift för läraren. Även 

elevens problemförståelse upplevs som utmanande för läraren att hantera då det kan handla om 

läsförståelse samt förståelsen av matematiska begrepp för att eleven ska kunna uppfatta problemet 

korrekt. Dessa utmaningar hanterar lärarna genom att planera och noga välja ut lämpliga problem-

uppgifter, anpassa problemet efter elevens nivå och presentera problemet i helklass för att på så vis 
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skapa förståelse för problemet hos alla elever och delegeringen kan äga rum. Lärarna nämner även 

att valet av problem bör riktas mot intresse hos eleverna eller att göra det utmanande och spänn-

ande för dem.  

 

Under aktionsfasen dyker det upp utmaningar för läraren gällande att hantera Topaze-effekten, 

elevens tålamod och samarbete elever emellan under samspelet med miljön. Läraren bör undvika 

att handleda eleven för mycket, lära eleven att det tar tid att lösa problem och att eleverna måste 

kunna samarbeta när de tillsammans ska diskutera olika lämpliga lösningsstrategier. Dessa utman-

ingar hanterar flera av lärarna genom att själva lösa problemet och även på olika sätt hur eleverna 

kan tänkas att lösa det. För att på så vis förbereda sig på vilken handledning som kan komma att 

ske. Många lärare är däremot osäkra på hanterandet av elevens tålamod och väljer att diskutera det 

med eleverna. En av lärarna hanterar det däremot genom att dra ut på aktionsfasen och låta eleverna 

få vänta några dagar innan de får fortsätta med problemet. För att eleverna ska samarbeta arbetar 

samtliga lärare i studien utifrån en så kallad EPA-modell. När eleverna arbetar i par menar lärarna 

att det inte är lika lätt att smita undan och samarbetar bra oavsett nivå då det blir olika utmaningar 

för eleverna, vilket kan vara att en stark elev behöver försöka förklara för den svagare eleven och 

den svaga eleven behöver då försöka att förstå.  

 

Formulerings- och valideringsfasen kan upplevas som en utmaning när eleverna själva ska kunna 

sätta ord på deras val av lösningsstrategi och hur de har gått tillväga vid lösandet av problemet. Det 

hanteras genom att eleverna, i helklass, får redovisa sina val av lösningar samt att läraren då öppnar 

upp för diskussion gällande lösningsstrategins och svarets rimlighet. 
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7 Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt presenteras den diskussion som genomförs utifrån resultatet och metoden i 

undersökningen. Avsnittet är uppdelat i fyra delar: resultatdiskussion och metoddiskussion som 

sedan följs upp av resultatets användbarhet samt förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Utmaningar och hantering 

Resultatet av undersökningen visar att lärarens förberedelser inför och agerande under problem-

lösningsprocessen har stor betydelse för en fungerande problemlösningsundervisning. Utifrån 

studien går det att uppfatta att man som lärare ställs inför många olika utmaningar och att det krävs 

tid och engagemang för att hantera dessa utmaningar. Flera av de utmaningar som upptäckts i 

studien går i linje med de utmaningar som Pólya (1945), Lester (1996) och Taflin (2007) presenterar 

och diskuterar. Taflin (2007) nämner några faktorer som är viktiga för elevens lärande och som kan 

upplevas som en utmaning hos läraren: val av problem, formulering och presentation av problemet 

samt hur samtalet går under problemlösningsprocessen. Lärarna i studien har även de belyst Taflins 

faktorer i undervisningen som stor betydelse och att hanteringen av dessa faktorer kan upplevas 

som utmaningar. Det har i studien framkommit att det är viktigt att som lärare noga välja ut 

problemet och se över problemets formulering för att sedan presentera problemet gemensamt för 

att erbjuda möjlighet till gemensamma diskussioner om problemet och dess olika begrepp inför 

delegeringen. På så vis erbjuder lärarna eleverna att skapa en förståelse för vad problemet handlar 

om. Denna hantering av utmaningar går tydligt att jämföras med Jaworskis (1994) undervisnings-

triad då lärarna visar att de noga väljer ut problem till eleverna, vilket innebär att läraren har 

kännedom om elevernas svagheter och styrkor. Vidare skapar lärarna en gynnsam lärandemiljö där 

de presenterar problemet gemensamt och skapar förståelse för att delegeringen ska äga rum och 

aktionsfasen påbörjas. 

 

Fler utmaningar som lyfts fram i denna undersökning är att flera lärare upplever att Topaze-effekten 

lätt träder in. Topaze-effekten går att jämföras med Jaworskis (1994) didaktiska spänning, där 

läraren måste begränsa sin handledning till eleverna och inte leda dem alltför mycket. För att 
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undvika Topaze-effekten och hantera den didaktiska spänningen förklarar de flesta lärare att fokus 

brukar ligga på vad det är eleven vet och vad den ska ta reda på, vilket går i linje med hur Pólya 

(1945) ser på handledning i problemlösningsprocessen. Pólya ger exempel på frågor som läraren 

kan ställa eleven under problemlösningsprocessen vilka även de riktar fokus mot vad eleven vet om 

problemet för att utgå från vid handledningen.  

 

Pólya (1945) belyser vikten av att läraren kan skapa ett intresse hos eleven för att lösa problemet. 

Detta är även något lärarna upplever kan vara svårt, då eleven behöver se ett intresse i att lösa 

problemet för att delegeringen ska kunna ske. För att hantera detta menar lärarna att det är viktigt 

att själva visa sitt intresse för problemet, att försöka koppla problemet till elevernas intressen eller 

att skapa gemensamma utmaningar som väcker lusten hos eleverna. Formuleringen och 

valideringen är även något som lyfts fram i denna undersökning, lärarna upplever det svårt att få 

eleverna att formulera sina val av lösningar. Detta är något som lärarna hanterar genom 

helklassdiskussion där de lyfter olika lösningar och leder eleverna till presentation och 

rimlighetsbedömning av sina lösningar. Larsson (2015) belyser just helklassdiskussionen som en 

utmaning hos läraren. Det är dock inget som lyfts av de deltagande lärarna i denna studie men 

däremot kan det ses en koppling till utmaningen med att få eleverna att formulera sina tankar och 

val av lösningar. En förklaring skulle kunna vara att lärarnas utmaning egentligen ligger i att hantera 

helklassdiskussionen för att leda eleverna till att formulera sina val av lösningar. Kanske är det så 

att lärarna inte reflekterat över kopplingen mellan formulerandet av lösningen och helklass-

diskussionen och därför inte nämner helklassdiskussionen som en utmaning? Detta är dock inget 

som kan fastställas utan behöver forskas vidare om. 

 

Lärarnas val av arbetssätt 

Det arbetssätt som samtliga lärare i studien beskrivit är vad lärarna kallar för EPA-modellen. Vid 

en noga analys av hur de undervisar i problemlösning uppmärksammas där en tydlig koppling till 

Taflins (2007) fyra lektionsfaser. Samtliga lärare berättar att de presenterar problemet i helklass 

gemensamt med eleverna, vilket motsvarar Taflins introduktionsfas. När delegeringen sedan ägt rum 

och eleverna uppnått problemförståelse berättar samtliga lärare att eleverna, enskilt, får pröva på 

olika matematiska idéer och försöka finna en lösning på problemet, vilket går i linje med Taflins 
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andra fas: idé med lösningsutkast. Eleverna får sedan under samspel med miljön, i par, diskutera och 

jämföra deras lösningar för att försöka komma fram till en eller flera gemensamma lösnings-

strategier, vilket utgör ett tydligt samband till lösningsfasen. Detta leder sedan vidare till den sista 

fasen, redovisningsfasen, då samtliga lärare öppnar upp för formulering och validering genom 

diskussion och presentation av elevernas lösningar i helklass.  

 

Sjölander Nordin (2016) har även i hennes studie uppmärksammat detta arbetssätt hos lärare vilket 

de där kallar för matematiklyftets form. En fråga man kan ställa sig är om de lärare som upplever sig 

ha en fungerande problemlösningsundervisning har genomgått matematiklyftet och tagit till sig 

denna metod? Kan matematiklyftet innebära en vändning för den svenska problemlösnings-

undervisningen och bidra till att eleverna får möta mer problemlösning? Det är dock inget denna 

studie har undersökt och går därför inte att fastställa, utan krävs mer forskning om. Studien har 

inte heller undersökt om de deltagande lärarna har genomgått matematiklyftet, vilket annars kunde 

bidragit till forskningen kring lärarnas utveckling av problemlösningsundervisningen efter genom-

gånget matematiklyft. 

 

Likheter och skillnader 

Intressant att notera är att många av de utmaningar och arbetssätt som lärarna presenterat i studien 

visar en stor samstämmighet. Därav finns det anledning att anta att dessa utmaningar även 

möjligtvis skulle kunna upptäckas i en bredare studie med fler respondenter, dock är det inget som 

kan fastställas utan behöver undersökas vidare. De få skillnader som studien uppmärksammat är 

om läraren väljer att presentera en lösningsstrategi innan eleven erbjuds att lösa problemet eller inte 

samt olika sätt att hantera elevens tålamod under problemlösningsprocessen. Majoriteten av lärarna 

i studien presenterar strategier för eleverna innan delegeringen sker och aktionsfasen börjar, medan 

två av lärarna utmärker sig genom att göra det efter eleverna genomgått aktionsfasen. Majoriteten 

av lärarna i denna studie undervisar därav i problemlösning utifrån ett om-perspektiv, där eleven ses 

som en informationsbehandlare och blir undervisad i strategier som de sedan ska använda för att 

lösa problem. De två lärare som utmärker sig i studien genom att inte göra på detta vis arbetar 

istället efter både ett för- och om-perspektiv (Wyndhamn, 1993; Wyndhamn m.fl., 2000). Eleverna 

får först chansen att använda matematiken för att lösa problemet i aktionsfasen, för att sedan efter 
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försök att lösa problemet bli presenterade en lämplig strategi att använda. För att på så vis erbjuda 

eleverna en chans att lösa problemet innan rätt strategi presenteras.  

 

Anledning till skiljaktigheten gällande dessa perspektiv på undervisning upplevs svårt att finna i 

denna studie då det inte går att se några tydliga faktorer som möjligtvis skulle kunna vara avgörande 

för deras val. Kanske kan det bero på vilka elever läraren har att undervisa och vilken 

problemlösningsförmåga de redan besitter? Dock går dessa faktorer inte att fastställa utan behövs 

forskas mer om. Intressant är däremot att ingen av lärarna i studien varken nämner eller undervisar 

efter genom-perspektivet, vilket Wyndhamn m.fl. (2000) & Cai (2003) lyfter som ett bra perspektiv 

att arbeta efter i sin undervisning i problemlösning.  

 

Hur lärarna hanterar elevens tålamod under problemlösningsprocessen visar på en del osäkerhet i 

respondenternas svar. Däremot är det en lärare (A) som utmärker sig då hon inte upplever det som 

någon större utmaning utan hanterar det enkelt genom att dra ut på aktionsfasen. Även här upplevs 

det svårt att utläsa vilken faktor som kan vara bidragande och går därför inte att fastställa. En 

förklaring skulle kunna vara att läraren funnit en fungerande metod för hanteringen av elevens 

tålamod och därför inte upplever det som något problem i undervisningen, men det är inget denna 

studie undersökt och behöver därför forskas vidare om för att kunna fastställa.  

Slutsats 

Slutsatser som dras utifrån denna studie är att man som lärare i en problemlösande undervisning 

har många utmaningar att möta och hantera. Det arbetssätt som uppmärksammats i samtliga 

respondenters utsagor går väl i linje med Taflins (2007) fyra lektionsfaser vilket därför upplevs vara 

ett fungerande alternativ till arbetssätt i undervisning inom detta område. Planering och förbered-

else inför problemlösning i undervisningen visar sig även vara A och O för att kunna erbjuda 

eleverna problem så att delegering ska kunna äga rum samt kunna möta eleverna på ett 

tillfredsställande sätt under aktionsfasen samt formulerings-och valideringsfasen. Detta arbetssätt 

samt vikten av planering kan därför vara en nyckel för lärare till att börja erbjuda eleverna mer 

problemlösning i undervisningen och även utveckla sin undervisning inom detta område. 
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7.2 Metoddiskussion 

Val av metod 

Semistrukturerade intervjuer upplevdes som ett bra val av datainsamlingsmetod för denna studie. 

Det gav mig som intervjuare möjlighet att både ha en strukturerad intervju och samtidigt ha 

möjlighet till att kunna fördjupa mig i respondenternas svar genom följdfrågor. Det gav mig även 

möjlighet till att kunna ställa frågor som kunde förtydliga respondenternas svar om det var något 

som var oklart, vilket upplevdes som en stor fördel då inga viktiga detaljer gick förlorade under 

intervjun. Det märktes däremot under analysen att vissa frågor ibland var olika formulerade vilket 

ledde till att lärarna då gav olika svar. Denna upptäckt skulle kunna motverkats genom fler 

pilotintervjuer och mer träning för mig som intervjuare. 

 

En alternativ metod skulle ha varit att kombinerat intervjuerna med en observation. På så sätt skulle 

jag erbjudas möjlighet att få studera, ur första ordningens perspektiv, hur lärare faktiskt undervisar 

i problemlösning samt även få ta del av, ur andra ordningens perspektiv, hur de uppfattar sin egen 

undervisning utifrån observationen. Genom att ha kombinerat metoder på detta vis hade gett 

studien ett annat resultat då jag hade fått ta del av lärarens undervisning i problemlösning och sedan 

kunnat intervjua angående olika val av arbetssätt och metoder läraren använde under lektionens 

gång för att möta olika utmaningar. Eftersom lärarens uppfattning om sin egen undervisning kan 

skilja sig från utförandet och på så vis leda till att lärarens berättelser om sin undervisning inte 

stämmer överens med verkligheten. 

 

Genom en del mejlkontakt och tydliga instruktioner inför studien är upplevelsen att lärarna blev 

lugna och trygga vid genomförandet av intervjun. De upplevdes varken stressade eller obekväma 

under intervjusituationen vilket bidrog till att lärarna delade med sig av utförliga svar på de frågor 

som ställdes. En tid innan intervjun skulle genomföras erbjöd jag även samtliga lärare att ta del utav 

intervjuguiden för att lärarna skulle kunna känna sig mer bekväma i situationen och ha en aning 

om vilka frågor som skulle dyka upp på intervjun. Fem av lärarna valde att ta del av intervjuguiden 

vilket resulterade i mycket genomtänkta och informationsrika intervjuer, vilket jag märkte en tydlig 

skillnad på gentemot resterande fyra intervjuer. De sammanlagt nio intervjuer som genomfördes 
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gav mig ett bra underlag för resultat och analys och var en lagom mängd data att analysera. Däremot 

hade det varit av intresse att ta del av fler lärares undervisning i problemlösning samt på fler skolor 

för att få ett bredare resultat och för att kunna jämföra lärare på olika skolor, men tidsramen för 

detta examensarbete fick begränsa antalet intervjuer i studien. 

 

7.3 Resultatets användbarhet 

Syftet med studien har varit att undersöka förekomsten av utmaningar och dilemman och inte att 

skapa ett generaliserbart resultat. Studien kan därav endast ge en ökad kunskap gällande hur man 

som lärare kan undervisa i problemlösning för att hantera olika utmaningar som man kan komma 

att möta. Resultatet har i denna undersökning bidragit till att jag fått en ökad insikt om hur jag, som 

framtida lärare, kan planera och genomföra problemlösning i undervisningen för att hantera de 

utmaningar lärare ställs inför. Min förhoppning är därför med denna studie att inspirera andra lärare 

som även de kan ha nytta av resultatet i sin undervisning genom medvetenheten av olika utman-

ingar en lärare kan möta samt hur de kan hanteras, så att fler elever förhoppningsvis kan erbjudas 

mer problemlösning i matematikundervisningen.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att undersöka lärares handledning under problemlösningsprocessen, 

för att studera hur de handleder eleverna och om deras handledning bidrar till att det avsedda 

lärandet äger rum. Ytterligare intressant vidare forskning är att undersöka lärares undervisning i 

problemlösning genom observation för att studera hur de hanterar de utmaningar de stöter på 

under lektionens gång. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Förfrågan om deltagande i studien: 

Problemlösning i matematik 

 

Bakgrund och syfte 

Denna studie genomförs i samband med ett examensarbete i matematikdidaktik på Karlstads 

universitet. Syftet med studien är att undersöka lärares arbete med problemlösning i under-

visningen, vilka utmaningar lärare kan ställas inför och hur dessa utmaningar hanteras.  

 

Förfrågan om deltagande 

Min förfrågan om deltagande riktar sig till dig som undervisar i matematik i årskurserna 4-6.  

 

Hur går studien till? 

Studien kommer att ske genom en intervju med ljudupptagningar för att på så sätt stärka studiens 

tillförlitlighet. För att intervjun ska kunna genomföras kan jag antingen komma till er arbetsplats 

eller att den sker via telefon, beroende på vad som passar bäst för er. Intervjun beräknas ta ca 45 

min.  

 

Hantering av data och sekretess 

Resultatet av denna studie kommer inte att kunna kopplas till dig som person. Efter att studien är 

avslutad kommer alla uppgifter om dig samt det insamlade materialet att raderas. Uppgifterna 

används endast i detta forskningsändamål och inga obehöriga har tillgång till det insamlade mate-

rialet.  

 

Frivillighet 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och får avbrytas när som helst under studiens gång. Du som 

deltagare behöver inte motivera varför du väljer att avbryta och får heller inga negativa konsek-

venser som följd.  



 

 

 

 

Ansvariga 

Ansvariga i denna studie är jag, Ellinor Lundholm och min handledare Arne Engström. 

 

Student: Ellinor Lundholm                                              Handledare: Arne Engström 

ellinor.lundholm@hotmail.com                                       arne.engstrom@kau.se 

Tel: 07X-XX XX XXX                                                    Tel: 054-XXX XX XX 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet om studiens syfte, studiens tillvägagångssätt, hantering av 

data och sekretess samt att deltagandet är frivilligt. Jag har även fått möjlighet till att ställa frågor. 

 

          Jag samtycker till att delta i studien: ’’Problemlösning i matematik’’. 

      Jag vill inte delta i studien.  

    

Datum                                            Underskrift                                      Namnförtydligande 

______________                          _________________                        ___________________ 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Denna intervju genomförs i samband med ett examensarbete på Karlstads universitet.  

 

Intervjun sker i enlighet med Vetenskapsrådets etiska principer, vilket bland annat innebär att jag 

informerar om några saker innan intervjun påbörjas.  

- Du svarar bara på de frågor du vill. 

- Du har rätt att avbryta din medverkan när du vill under pågående studie. 

- Ditt namn kommer att anonymiseras.  

 

Intervjun kommer även att spelas in. Materialet kommer endast att användas till detta 

forskningsändamål och jag kommer vara den enda som har tillgång till det. Godkänner du att 

intervjun spelas in? 

 

Bakgrund 

1. Vilken utbildning har du gått? 

2. Hur länge har du varit verksam lärare? 

 

Syn på problemlösning 

1. Huvudfråga: Hur skulle du beskriva problemlösning i matematik? 

2. Huvudfråga: Hur ofta förekommer problemlösning i din undervisning? 

3. Huvudfråga: Varför tycker du att elever ska arbeta med problemlösning?  

 

Planering 

1. Huvudfråga: Vilka förberedelser gör du innan du använder problemlösning i din 

undervisning?  

2. Huvudfråga: Hur tänker du vid förberedelsen för att lyckas utmana alla elever? 

 



 

 

 

Undervisning 

1. Huvudfråga: Kan du berätta om en problemlösningslektion som förekommer hos dig? (Ev. 

visa en lektionsplanering) 

2. Huvudfråga: Vad undervisar du eleverna om i samband med problemlösning? 

3. Huvudfråga: Kan du berätta om en lektion där eleverna arbetar med problemlösning enskilt? 

4. Huvudfråga: Kan du berätta om en lektion där eleverna arbetar med problemlösning i grupp? 

5. Huvudfråga: Kan du beskriva hur du går tillväga om en elev har fastnat och inte kommer 

vidare i ett problem?  

6. Huvudfråga: Är det något särskilt du uppmärksammat som elever har svårt för i arbete med 

problemlösning?  

 

 

Lärarens- och elevens roll 

1. Huvudfråga: Vilken roll tar du som lärare i arbetet med problemlösning i undervisningen?  

2. Huvudfråga: Vilken roll tar eleven i arbetet med problemlösning i undervisningen?  

3. Huvudfråga: Skulle du kunna berätta om en situation där eleverna arbetar i grupp med ett 

problem, vilken roll du som lärare tar och hur elevernas samarbete ser ut? 

4. Huvudfråga: Vilka metoder använder du för att göra eleverna intresserade/bibehålla deras 

intresse för problemlösning?  

 

Svårigheter 

1. Huvudfråga: Vilka svårigheter möter du som lärare vid problemlösning i undervisningen? 

- Hur hanterar du svårigheterna?  

  



 

 

 

 
Bilaga 4: Utdrag ur analys, transkribering och val av nyckelord 

 

4. Huvudfråga: Vilka metoder använder du för att göra eleverna intresserade/bibehålla 

deras intresse för problemlösning?  

Det gäller att hitta problem som ändå är lite tilltalande för dem på något sätt och som kan sätta 

igång diskussioner som de faktiskt kan ta med sig ut på rasten. Som nu har jag väldigt många elever 

som håller på med hästar eller åker cross och då kan man ju ändra lite på problemen för att göra 

det mer vardagsnära och intressant. 

Sen är det ju inte alltid man lyckas med det för det kan faktiskt vara svårt att få eleverna 

intresserade. Men ibland kan man ju hitta problem som man kan skriva om lite sådär så att det 

passar elevgruppen man har nu, som jag sa har jag just nu extremt många hästtjejer och några som 

åker cross, oftast handlar ju problemen om fotboll eller andra saker, och då kanske man kan ändra 

lite på det så att det faktiskt blir lite mer kopplat till elevernas intressen. Det är faktiskt inte så 

mycket jobb för mig att göra bara jag planerar det från början.  

 

 

Följdfråga: Finns det något mer du upplever kan påverka elevernas intresse till 

problemlösning? 

Ja alltså det märks på eleverna att de blir motiverade och engagerade när vi har såna gemensamma 

uppdrag i klassen, exempelvis om vi gör problemet till en gemensam utmaning som de ska göra 

för att lyckas med något. Det kan t.ex. vara ett lotteri eller att vi tillsammans ska ta oss vidare i en 

berättelse eller så. Och för att komma vidare i berättelsen måste vi komma förbi olika hinder, vilket 

vi brukar göra till olika problemlösningar som eleverna tillsammans måste lyckas lösa för att vi ska 

kunna fortsätta. Då skapar man ju något mer runt just problemlösningen och det blir en del av 

något stort istället och skapar nyfikenhet och vilja hos eleverna att verkligen lösa det. 

  



 

 

 

Bilaga 5: Utdrag ur analys, nyckelord och kategorisering i tabell 

 

 

 


