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Abstract 

Swedish results in PISA have been a downward spiral in recent years, and there are many 

different opinions about the negative trend. However, in the latest PISA survey, Sweden had 

shown improvements and many people in Sweden are now optimistic about the trend being 

changed. 

The purpose of this study is to investigate if pupils can develop by working with problem 

solving combined with different solution strategies, group constellations and communication. 

The study is conducted by interviewing active middle school teachers with teacher diplomas. 

The teachers teach continuously in mathematics and work in grade 5 and 6. The results show 

that teachers have different ways of teaching problem solving, but that the classroom 

environment is generally permissive. In general, several of the teacher try to base their 

teaching on research within the field. However, the study also shows some discrepancies.  
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Sammanfattning 

Svenska resultat i PISA-undersökningar har varit en nedåtgående spiral de senaste åren och 

det är skilda åsikter om varför det varit en negativ utveckling. Men i senaste PISA-

undersökningen visade Sverige en uppåtgående kurva och många är nu optimistiska kring att 

trenden har vänt. 

Syftet med denna studie är att undersöka om eleverna kan utvecklas genom arbete med 

problemlösning med hjälp av olika lösningsstrategier, gruppkonstellationer och 

kommunikation. 

Undersökningen görs med hjälp av att intervjua aktiva och legitimerade lärare i mellanstadiet 

som undervisar kontinuerligt i matematik. De lärare som deltar arbetar i årskurs 5 och 6.  

Resultatet visar att lärarna har olika sätt att undervisa i problemlösning men att det i regel 

handlar om ett tillåtande klassrumsklimat. Generellt sett försöker många lärare basera sin 

undervisning på forskning inom fältet, men studien visar även på några avvikelser. 

 

Nyckelord: gruppkonstellationer, matematik, mellanstadiet, problemlösning, undervisning. 
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1. Introduktion 
Lärarna spelar en central roll för eleverna. De bestämmer vad lektionen ska handla om, 

ungefär hur lång tid som ska ges åt varje lektion, förbereder lektionen och ger eleverna 

material de ska arbeta med. Det kan är från läroböcker till plockmaterial. Samtidigt bidrar de 

med en viktig roll när eleverna arbetar genom att gå runt och lyssna hur eleverna antar 

problemet. Eleverna ska känna att de förstår uppgiften för att ha lust att lära sig, att hitta rätt 

nivå för eleverna ökar deras chanser att lösa uppgiften (Skolverket, 2003). Läraren spelar en 

viktig roll att handleda i lärandeprocessen för eleverna med sin kommunikation.  

Något som hörs bland olika lärare som arbetar med matematik är vikten av att arbeta med 

problemlösning och hur det utvecklar elevernas olika förmågor. I en studie gjord på 23 skolor 

i 10 olika kommuner runt om i Sverige visar att eleverna inte ges chansen att utveckla olika 

förmågor som problemlösning, förmåga att se samband och resonera (Skolinspektionen, 

2009). Det är med andra ord många viktiga förmågor eleverna går miste om ifall de inte 

arbetar med problemlösning. Det krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter 

och kunskaper om matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer för att matematiken ska 

bli framgångsrik (Skolinspektionen, 2009). 

När man pratar om att arbeta med problemlösning innebär det oftast att arbeta tillsammans 

med någon, antingen i par eller i grupp. Påverkas eleverna av vilka de blir ihopsatta med 

under dessa lärotillfällen eller ej? Kan det vara någon skillnad ifall eleven blir ihopsatt med en 

annan elev som har mer, alternativt mindre, ämneskunskaper? Alla har en föreställning vad 

matematik är för något, det är föreställningar som man har utvecklat genom sin egna skolgång 

och genom andra upplevelser (Skolverket, 2014). 

Under min utbildning på grundlärarprogrammet årskurs 4–6 har jag via verksamhetsförlagd 

utbildning samt vikariat på skolor märkt att attityden och inställningen till ämnet matematik är 

varierande. Generellt sett, är min uppfattning, att glädjen med matematiken är mycket mer 

påtaglig i årskurs fyra än sex. Varför får eleverna en negativ tankegång om matematiken? I 

flera fall visar granskningar att glädjen avtar med åren i matematiken och det blir istället 

något som eleverna tycker är meningslöst och svårt (Skolinspektionen, 2009). 

Samtidigt är ingen elev den andra lik och man lär sig olika. Eleverna har olika intressen och 

inlärningsförmågor som ska respekteras. Som lärare är det viktigt att hitta något som passar 
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olika elever i deras inlärande. Det är därför viktigt att lärare har en kännedom till sina elever 

för att ge de olika verktyg att lyckas med uppgifterna. 

 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att är att undersöka hur lärare arbetar med problemlösning inom 

matematiken. Jag kommer att avgränsa min studie till lärare som är aktiva inom skolan och 

mellanstadiet årskurs 4–6. 

Frågeställningarna i studien är följande: 

• Tycker lärarna att de har olika lösningsstrategier anpassat efter eleverna?  

• Hur tycker lärarna att olika gruppkonstellationer påverkar elevernas lärande i 

problemlösning? 

• Hur anser lärarna att deras kommunikation är under problemlösning? 
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3. Bakgrund 
I detta kapitlet kommer delar av läroplanen plockas ut, hur de framhåller problemlösning. 

Efter det kommer det presenteras hur man kan arbeta med problemlösning på lektionerna 

utifrån en del utgångspunkter.  

3.1 Litteraturbakgrund 
I undervisningen utgår lärare från den aktuella läroplan. Läroplanen brukar kallas för lärarens 

egen bibel. Där står de vilka olika kunskapskrav, centralt innehåll samt vilket syfte ämnet har. 

Genom att planera en lektion, det vill säga vad man ska göra med eleverna, tittas det utifrån 

de olika kunskapskraven, centrala innehåll och vilket syfte lektionen ska ha. När det är gjort 

ska lektionsplaneringen sättas ihop där dessa kriterier uppfylls. Genom att arbeta med 

problemlösning kan man bland annat hitta dessa olika stycken från läroplanen och utgå ifrån. 

Ett av kunskapskraven inom matematik i årskurs 6 berör problemlösning. För att nå upp till 

kunskapskravet för E står det följande: 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt 

genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets 

karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för 

enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till 

problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt 

(Skolverket, 2011, s-61). 

I det centrala innehållet finns det tre punkter som kan utgås ifrån när det ska jobbas med 

problemlösning: 

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. 

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer (Skolverket, 

2011, s.57-58). 

Lektionen ska också innehålla ett syfte som finns angivna i Lgr 11. I problemlösning kan det 

vara följande:  

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 

sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

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

lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och 
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resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 

vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av 

matematikens uttrycksformer (Skolverket, 2011, s.55). 

En matematiklektion som syftar till problemlösning kan utformas efter ovanstående. Beroende 

på hur läraren väljer att göra en problemlösningslektion kan det finnas andra kriterier att utgå 

ifrån. Men dessa kriterier anses mest lämpade just nu. 

Om man blickar tillbaka på hur skolgången var för ca 15 år sedan och hur 

matematiklektionerna genomfördes var det till stor del arbete i den individuella läroboken 

eller arbetsblad. Numera ses matematiklektionerna både som att jobba i boken men även att 

lösa problem. Hur lektionen utformas beror mycket på vad läraren har för inställning till 

matematiken (Grevholm, Riesbeck, & Taflin, 2014). Matematiklektionerna blir olika 

beroende på hur läraren ser på ämnet matematik. En lärare som ser matematiken som en 

traditionell samling metoder och skrivsätt kan antas undervisa på ett annorlunda sätt än en 

lärare som ser matematiken som skapande och problemlösande sysselsättning (Skolverket, 

2014). I uttagen som gjorts i styrdokumenten här över står det att eleverna ska undervisas i 

problemlösning och att det är en del av ämnet matematik. Utöver att det står i styrdokumenten 

att eleverna ska undervisas i problemlösning upplever många elever det som kreativt och 

inspirerande (Grevholm m.fl., 2014). Eftersom många elever uppfattar problemlösning som 

kreativt och inspirerande bör det utnyttjas. Att sitta och räkna rutinuppgifter kommer 

förmodligen tonas ner mer i undervisningen. Detta eftersom synen på matematik är förändrad 

nu mot förr, vilken även märks genom de olika läroplanerna runt om i världen. Genom att ha 

problemlösning i centrum kommer andra delar av matematiken att involveras (Grevholm 

m.fl., 2014). Istället bör eleverna arbeta med problemlösning på ett flexibel och kreativt sätt i 

nya situationer genom att tänka logiskt, jämföra uppgifter, analysera och att resonera kring 

begrepp (Grevholm m.fl., 2014).  

Arbetet med problemlösning kräver mer av läraren än att jobba i matematikboken där det 

finns ett facit vad som är rätt och vad som är fel. Lösningar som eleverna gör kan framställas 

på flera olika sätt och läraren måste vara beredd på att flera möjliga lösningar kan redovisas 

(Grevholm m.fl., 2014). När läraren jobbar med problemlösning är det viktigt att lösningen 

både kan behandlas teoretiskt och prövas med eleverna. Lärare ska vara uppmärksamma på att 

det finns flera alternativa lösningar och att redovisningen ska kunna göras på flera olika sätt 

(Grevholm m.fl., 2014). Fångar man upp elevernas intresse för problemlösning i tidig ålder är 

det större chans att de får en mer positiv bild och atmosfär kring matematiken. ”Genom att ha 



5 
 

en positiv upplevelse kring matematiken och problemlösning kan det ge en hälsosam 

inlärningsmiljö för eleverna att få en positiv tro till matematiken och problemlösning innan de 

utvecklar några negativa bilder” (Cai, 2003, s.11). Många lärare ser problemlösning som 

önskvärt och något man ska eftersträva, eleverna måste kunna hantera och lösa problem 

(Grevholm m.fl., 2014). 

 

3.2 Forskningsbakgrund 
Det finns 4 viktiga grundläggande principer när elever ska arbeta med problemlösning menar 

Lester (1996). Grundläggande principerna är: 

I. Elever måste lösa många problem för att förbättra sin problemlösningsförmåga. 

II. Problemlösningsförmågan utvecklas långsamt och under en lång period. 

III. Eleverna måste tro på att deras lärare tycker att problemlösning är betydelsefullt 

för att de ska ta till sig undervisning. 

IV. De flesta elever tjänar på systematisk undervisning i problemlösning (Lester, 1996, 

s.87). 

Den viktigaste principen av de 4 ovanstående är punkt tre, att eleverna måste tro att deras 

lärare tycker att problemlösning är betydelsefullt (Lester, 1996). Det krävs enligt Lester några 

faser för att problemlösningen ska bli framgångsrik med eleverna, det behövs: 1) lämpligt 

innehåll, 2) undervisningsstrategier 3) riktlinjer för genomförandet (Lester, 1996). 

Lämpligt innehåll; för att innehållet ska anses vara lämpligt säger Lester att det är 3 

grundläggande moment för att förbättra prestationen för eleverna: 

1) Återkommande tillfällen att lösa olika slags problem. 

2) Systematisk undervisning i hur man använder olika strategier. 

3) Utveckling av särskilda tankeprocesser och färdigheter (Lester, 1996, s.88). 

Elever kan ha svårt att använda olika strategier, en anledning till det är att de inte har fått träna 

på att använda speciella problemlösningsstrategier (Lester, 1996). Här följer 10 stycken 

strategier som bör ingå i undervisningen: välj en eller flera operationer att arbeta med, rita en 

bild, gör en lista, skriv upp en ekvation, dramatisera situationen, gör en tabell eller ett 

diagram, gissa och pröva, arbeta baklänges, lös ett enklare problem samt använd laborativa 

material eller modeller (Lester, 1996).  
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Samtidigt behöver problemlösning olika faser för att det ska bli givande. De två olika faserna 

är:  

1) Visa hur en strategi används, det vill säga, vilka tekniker som ska användas. Eleverna 

ska också få chansen att praktisera de genom att lösa problem.  

2) Läraren ger eleverna problem att lösa men lotsar de inte genom att förklara vilka 

strategier de ska använda sig utav för att lösa de (Lester, 1996). 

Undervisningsstrategier behöver eleverna hjälp och handledning med för att kunna lära sig 

att använda vid olika tillfällen. För lärarens del är det svårt att veta när man ska hjälpa 

eleverna att handleda dem på rätt sätt. Läraren har en aktiv roll i klassrummet genom att 

observera, ställa frågor till eleverna och om eleverna behöver vägledning ge de nödvändiga 

idéer underlättar handledningen. Genom att bygga upp elevernas självsäkerhet och 

självförtroende hjälper läraren eleverna att klara sig själva, och i takt med att det ökar, 

minskar också lärarens synliga roll. För att arbeta med problemlösning bör man först börja i 

helklass, för att sedan be eleverna arbeta enskilt/grupper och avslutningsvis i helklass (Lester, 

1996). 

Riktlinjer för genomförandet. Som lärare måste man planera och tänka hur lektionen ska 

genomföras innan den startas igång. Det är bland annat hur lång tid som ska ägnas åt 

problemlösning. Hur stora grupperna är, hur det är med hög-respektive lågpresterande elever. 

Hur elevernas prestationer ska utvärderas och behålla ett positivt klassrumsklimat (Lester, 

1996). 

 

3.2.1 Språk och struktur 

Läraren måste prata ett språk som eleverna förstår (Löwing, 2004). Läraren ska vara 

konsekvens när de pratar om olika symboler så det blir korrekt för eleverna. Exempel på det 

kan vara att inte använda både orden ”kvadrat” och ”fyrkant”. Att använda ett korrekt 

matematikspråk med eleverna genom att säga ”kvadrat” gör att det inte uppstår missförstånd 

och missuppfattningar bland eleverna (Löwing, 2004). Språket måste vara tydligt med 

eleverna och inte ge dem fingervisning om vad för matematisk metod de ska använda sig utav 

(Löwing, 2004). 

Ifall eleverna inte förstår texten i en problemuppgift kan de ändra delar av 

ursprungsinformationen och anpassa med tidigare positiva erfarenheter av liknande problem. 
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Oftast förenklar eleven uträkningen och därmed har en förutfattad mening om vad som ska 

hända (Möllehed, 2001). Från en studie som gjordes med 12-och 13 åringar i Sverige visade 

det sig att många elever hade svårt med att förstå texten i en problemlösningsuppgift när de 

lämnades öppen (Wyndhamn, 1993). Det finns 4 olika faser som man ska urskilja i arbetet 

(Polya, 2003). Det första är att man måste förstå problemet. Det andra är att se hur de olika 

delarna hänger ihop med varandra, komma fram till en idé hur lösningen kan se ut, dvs göra 

upp en plan. Tredje är att genomföra planen och den fjärde är att se tillbaka på lösningen, 

granska och diskutera (Polya, 2003). 

Genom att ta upp aktuella livshändelser som finns i vardagen för eleverna ökade deras 

intresse att lösa uppgiften (Petersen, 2011). Polya menar också att problemet måste vara 

relevant för eleverna (Polya, 2003). Om problemen är relevanta för eleverna medför det att 

deras arbetsvilja ökar och därmed arbetar hårdare (Petersen, 2011). Problemen måste vara väl 

valda, inte för lätt och inte för svårt, men att det är naturligt och intressant, och det måste ges 

tid för en naturlig och intressant presentation (Polya, 2003). Petersen menar även om eleverna 

upplever glädje som en naturlig del i arbetet trivs de bättre, arbetar hårdare och vill prestera 

bättre, motivationen ökar (Petersen, 2011). 

I ett klassrum kan det uppstå oväntade situationer och frågor från eleverna. Det är viktigt som 

lärare att veta hur man agerar och vad man gör i olika situationer (Löwing, 2004). Hon menar 

att goda lärare tar tillvara på elevernas goda idéer och kan fortsätta leda lektionerna från deras 

funderingar/frågor. Detta genom att ha en bra struktur på sin undervisning (Löwing, 2004). 

När man undervisar om problemlösning för eleverna är det viktigt att hitta relevanta saker 

som de har en koppling till (Boström, 2017). Läraren ska dessutom ha en relevant teori att 

falla tillbaka på ifall det blir många frågor och funderingar. Har inte läraren förberett sig på 

frågor som kan uppstå kan det bli improvisation framför eleverna vilket kan uppfattas av 

eleverna som ”ryckigt” (Löwing, 2004). Föreställningarna som kan uppstå måste vara 

genomtänkta från lärarens sida så att de fyller en mening för eleverna (Boström, 2017). De 

förväntningar av framgång och de värden läraren ser på att genomföra en uppgift smittar även 

av sig på eleverna (Boström, 2017). För att elevernas inlärning ska bli givande måste de få 

kontinuitet i lektionerna, att de inte blir ”ryckiga” (Löwing, 2004). Vidare påpekar Boström 

om eleverna ser att det finns en baktanke med arbetet de ska genomföra och även en mening 

med arbetet är chansen större att de kommer ha bättre inställning (Boström, 2017).  
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3.2.2 Lösningsstrategier 

Taflin menar att elever, via bland annat läroböcker, lär sig att lösa uppgifter med hjälp av en 

bestämd metod. Eleverna lägger mycket av sin kraft och energi på att lösa med den metod de 

förutsätter att uppgiften ska lösas med och testar inte andra metoder för att komma fram till 

lösningen. En uppfattning som eleverna kan ha är att det enbart finns ett korrekt sätt att lösa 

en uppgift/problem på (Taflin, 2007). Läraren måste presentera och introducera att det finns 

fler lösningsstrategier än en för eleverna. Lärarens roll är att utveckla elevernas repertoar i så 

stor utsträckning som det går (Lester, 1996). När eleverna fått träna på de olika 

lösningsstrategierna måste de kunna utnyttja dem också. Eleverna i ett klassrum måste lära sig 

stegvisa metoder för att arbeta med problemlösning (Wyndhamn, 1993). 

Vidare beskriver Taflin om RIMA (rika problem i matematikundervisning) och att det har 

tagits fram för att göra ett komplement till läroboken, detta eftersom undervisningen 

upplevdes allt för ensidig (Taflin, 2007). För att ett problem ska kallas rikt ska följande 7 

kriterier vara uppfyllda; 

1. Problemet ska introducera till matematiska idéer. 

2. Problemen ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

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

4. Problemet ska kunna lösas med flera olika matematiska idéer. 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika matematiska idéer och representationer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 

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

(Taflin, s.98–99, 2007). 

Innan man arbetar med ett problem vet man inte om det är rikt eller inte. Det kan endast 

besvaras genom att pröva det i en elevgrupp i en speciell situation (Taflin, 2007). Det är 

meningen att läraren ska fokusera på elevernas egna matematiska lösningar och idéer när de 

arbetar med problemlösning (Taflin, 2007). Att lärare skapar ett matematiskt klassrum som 

passar alla elevers tankar kan vara svårt. En förutsättning för det är att alla elevers tankar ska 

respekteras. Läraren måste aktivt gå runt och lyssna på eleverna och deras matematiska 

resonemang och uppmuntra eleverna att föra samtal med varandra (Jaworski, 1996). Som 

lärare kan man välja att dela in eleverna i par eller grupper för att ytterligare variera 

undervisningen (Taflin, 2007). Elever är nyfikna av sig och testar gärna nya utmaningar så 
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läraren bör ha tankar i bakhuvudet på frågor/problem som kan uppstå. Av naturen är barn 

problemlösare menar Lester och det är något läraren ska vara medveten om (Lester, 1996). 

Problemen ska vara formulerade så att alla elever i gruppen kan arbeta parallellt med 

uppgifterna och det ska minst pågå i en lektion (Taflin, 2007). 

För att en lärare ska ha förutsättning att lära ut lösningsstrategier behöver den behärska de 

olika strategierna själv. Den första skyldighet som lärare är att förstå problemet, när läraren 

har förstått helheten kan vi gå in på detaljerna (Polya, 2003). När en lärare har förstått och kan 

gå in på detaljerna är det lättare att förklara instruktionerna för eleverna. Eleverna måste sedan 

läsa den aktuella texten, lyssna på lärarens förberedelser, diskutera i par till gemensam 

lösning. Detta samtidigt för att få en känsla för problemet (Wyndhamn, 1993). I en ålder från 

11 – 15 utvecklas hjärnan hos människor. I samarbete med andra elever menar Möllehed 

enligt Piaget att individer får en ny flexibilitet i sitt tänkande genom nya åsikter och 

ställningstagande (Möllehed, 2001).  

Efter att eleverna fått instruktioner övervägde de mer i sina utläggningar (Schoenfeld, 1985). 

Man börjar titta på huvuddelarna, det som söks, vad är det som en givet, villkoret, var och en 

av delarna för sig (Polya, 2003). Eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande till sina egna 

ståndpunkter och därmed kan se objektivt på sig själv och sin grupp. I problemlösningen kan 

de bilda sig en uppfattning och ett system hur man ska lösa problemet utan att behöva försöka 

gissa sig fram (Möllehed, 2001). De läste problemet mer noggrant, de analyserade problemet 

mer och såg framåt (Schoenfeld, 1985). Kunskapen om begrepp som exempelvis area, 

omkrets och så vidare ökar med åren för eleverna. I många matematiska problem finns dessa 

begrepp som eleverna måste känna till (Möllehed, 2001)  

 

3.2.3 Diskussioner 

Jaworski ger exempel på diskussion i ett klassrum där de ska förklara vad derivata är för 

något. En elev förstår hur det räknas ut men inte varför man gör, där en annan elev tror sig 

förstå och kan förklara för sin klasskamrat. Klasskamraten har svårt att förklara vad som 

menas och det skapas en diskussion där flera i klassen är med och för resonemang (Jaworski, 

1996). Genom samtal delar människor med varandra av sina föreställningar och uppfattningar 

av vad de ska komma överens om. Genom samtal med varandra blir resultatet att de kommer 

fram till gemensamma uppfattningar. Man kan inte förvänta sig att eleverna ska förstå det som 

menas, eleverna kan ha andra uppfattningar och preferenser till det man förklarar (Jaworski, 
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1996). Genom diskussion kan elever byta tankar och idéer med varandra och även förklara 

och utveckla sina svar. Eleverna märker att de innan diskussionen har svårt att förklara vad 

det är för något men efter att ha diskuterat med varandra kan de också förklara för varandra. 

Att eleverna fick lyssna och förklara för varandra är ett effektivt bidrag till förståelsen av 

begreppet (Jaworski, 1996). 

Med diskussioner blir det oftast tydligt vad eleverna fokuserar på när de ska lösa matematiska 

problemen. Det är skillnad på hur en som är van att arbeta med problemlösning och en som 

inte har lika mycket vana att lösa problem tar sig an strukturen. Ifall en problemlösare har en 

liten känsla av den underliggande strukturen i matematiska problem kommer personen 

förmodligen att fokusera på objekt i problembeskrivningen (nummer, cirklar) eller 

ämnesområdet (geometri, algebra) när man frågar vad som är viktigt (Schoenfeld, 1985). I 

motsats kommer en väldigt van problemlösare betrakta de objekten som tillfälliga för 

problemet väsentliga struktur. Det som är viktigt kan vara problemets form eller 

uppfattningsmönster som anses vara nödvändiga för att lösa problemet (Schoenfeld, 1985).   

 

3.2.4 Grupper 

Att dela in eleverna i grupper och hur man gör en optimal gruppindelning är svårt att veta. En 

del grupper leder till bättre resultat påstår Bentley (Löwing, 2004). Löwing är dock tveksam 

till det och menar att olika grupper ger olika förutsättningar. Det kan både försvåra och 

underlätta undervisningen med olika arbetssätt (Löwing, 2004). Men att bli indelade i grupper 

kan vara svårt för en del av eleverna. Lärare kan vara förutsättande med eleverna menar 

Löwing. Det tas för givet att eleverna kan samarbeta med varandra i grupper utan att de har 

fått möjlighet till att träna på det (Löwing, 2004). Som lärare ska man veta att alla elever inte 

tycker det är kul att jobba i grupp, en del ser det till och med som ett hinder menar Löwing. 

Läraren bör arbeta fram ett tillåtande klassrumsklimat så att alla elever känner att de kan bidra 

och tar ansvar i ett grupparbete genom att alla pratar med varandra (Löwing, 2004). 

När eleverna arbetar i grupp måste de argumentera mer för sina svar och resonemang för att 

deras klasskamrater ska bli övertygade om varför de kommit fram till det svaret, de måste 

bevisa varför de har kommit fram till svaret.  ”Bevisa det för mig” menas ”förklara för mig 

varför det är sant”, när eleverna argumentera får de förklara hur de tänker. Matematisk 

argumentation är ett sätt att bevisa för sig själv att någonting är sant (Schoenfeld, 1985). I 

samspel med kamrater utvecklar barn sin inlärning skriver Möllehed med hjälp av Vygotskys. 
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Först är det inlärning som är en förutsättning för att utveckling senare ska ske, likt barn som 

imiterar vuxna personer. En fas där barn kan genomföra abstrakta resonemang och relatera 

begrepp till varandra på ett formellt och logiskt sätt sker under puberteten (Möllehed, 2001). 

Även om uppgiften är likadan till alla elever skiljer sig tankegången mellan eleverna. De 

elever som kämpar för att lösa uppgiften kan få svårt att sätta sig in hur andra tänker kring 

uppgiften (Wistedt, 1996). I grupperna där de lågpresterande eleverna samarbetade valdes 

svaret snabbt, i motsats till de grupperna med högpresterande elever där de förde en 

diskussion för att komma fram till svaret (Wyndhamn, 1993). Det finns gränser vad 

kommunikationen kan bidra med och det finns risk att kommunikationens roll överskattas. 

Det räcker inte alltid med vad eleverna spontant klarar på egen hand (Wistedt, 1996). De 

elever som är högpresterande såg mer utmaning i att lösa uppgiften än att komma fram till ett 

svar. I grupper där de satte ihop elever som var på samma kunskapsnivå i matematiken såg de 

högpresterande eleverna uppgiften mer än att få ett svar, nämligen att lära sig (Wyndhamn, 

1993). När lärare sätter ihop grupper och ska förklara uppgiften måste läraren vara noga med 

att förklara på ett sätt som fångar upp elevgrupper och att de förstår vad som ska göras. Har 

elever svårt att förstå en uppgift kan det uppstå problem ifall de ska lösa den i grupp anser 

Wistedt (1996). 

 

3.2.5 Sammanfattning 

Via läroböcker lär sig eleverna att lösa uppgifter med hjälp av en bestämd metod (Taflin, 

2007). Lärarna måste visa för eleverna att det finns flera olika strategier för att lösa en 

uppgift, att utveckla elevernas repertoar så mycket det går (Lester, 1996).   

Det finns 4 viktiga principer för att arbeta med problemlösning. Elever måste lösa många 

problem för att förbättra sig, förmågan att lösa problem utvecklas långsamt under en lång tid. 

Eleverna måste tro att deras lärare tycker problemlösning är givande samt att eleverna tjänar 

på systematisk undervisning (Lester, 1996). Eleverna måste lära sig olika strategier att 

använda samt att få det visat för sig hur de fungerar så de kan användas på ett korrekt sätt 

(Lester, 1996). Samtidigt sätts det krav på läraren att lektionen är väl planerad (Lester, 1996). 

Eleverna måste urskilja 4 stycken olika faser i arbetet (Polya, 2003). Förstå problemet, hur de 

hänger ihop med varandra för att ha idé till lösningen, genomföra planen, samt se tillbaka på 

lösningen. Det måste också vara relevant för eleverna (Polya, 2003). Läraren ska alltid ha en 
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relevant teori att falla tillbaka på, men de ska ta tillvara på elevernas goda idéer och en 

kontinuitet i lektionerna (Löwing, 2004). 

Läraren behöver själv behärska olika lösningsstrategier för att kunna hjälpa eleverna (Polya, 

2003). Under lektionen ska man gå runt och lyssna på eleverna och deras matematiska 

resonemang samt uppmuntra dem (Jaworski, 1996). Eleverna delar med sig av sina 

föreställningar genom samtal med varandra (Jaworski, 1996).  

Att dela in eleverna i grupper kan ge olika förutsättningar beroende på vilka man sätter ihop 

tillsammans (Löwing, 2004). När man är i grupper måste de argumentera för sin sak och 

förklara hur de tänker kring en uppgift (Schoenfeld, 1985). Men det kan vara svårt för en del 

elever, de som kämpar med att lösa sina uppgifter kan ha svårt att sätta sig in hur andra tänker 

kring uppgiften (Wistedt, 1996). Har elever svårt att förstå en uppgift kan det uppstå problem 

när den ska lösas i grupp (Wistedt, 1996). 
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4. Teori. 

Den teoretiska utgångspunkten i forskningen kommer att vara från Barbara Jaworski och ”the 

teaching triad”. Den handlar om tre stycken utgångspunkter som läraren har att ta hänsyn till i 

sin undervisning för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt. De tre 

utgångpunkterna är; hantering av lärande, känsligheten för eleverna samt matematiska 

utmaningar (Jaworski, 1994).  

 

Figur 1, The teaching triad. Management of learning (hantering av lärande), Sensitivity to students 

(känsligheten för eleverna), Mathematical challange (matematiska utmaningar). 

 

I hantering av lärande ska eleverna, med hjälp av läraren, själva lära sig att ställa olika 

frågor till texten istället för att ställa frågor till läraren. Eleverna ska ha ett ”kö system” i 

huvudet med frågor de ska kunna ställa till sig själva istället för att räcka upp handen och 

fråga om hjälp (Jaworski, 1994). För att eleverna skulle få visa vad de lärt sig samt att deras 

intresse skulle behållas under lektionen fick några grupper berätta om vad de har de för 

lösning. Först får eleverna berätta vad de hade för lösning och efter det så kommer frågor hur 

de har kommit fram till resultatet (Jaworski, 1994). Två saker som är givande för lärandet, att 

man kan lära genom att göra saker själv men också genom att lyssna på andra (Jaworski, 

1994).  

Känsligheten för eleverna. Genom att ge eleverna en liten känsla av vad de ska göra och inte 

hela förklaringen lämnas tänkandet öppet för eleven. Eleverna ska få tänka själva hur de vill 

göra de och varför (Jaworski, 1994). En del av eleverna måste man ge tydligare direktiv för 

att de ska förstå hur de ska ta sig igenom problemen, medan andra kan det lämnas mer öppet 

till. Det handlar om att ge eleverna en trygghet och därmed leda dom i rätt riktning i 

problemet (Jaworski, 1994). 
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Matematiska utmaningar. Det kan vara svårt att veta hur mycket hjälp man ska ge eleverna 

i deras process att lösa en uppgift (Jaworski, 1994). För att ge matematiska utmaningar till 

eleverna måste man ha en bra kännedom hur de befinner sig kunskapsmässigt i matematiken 

(Jaworski, 1994). För att hjälpa eleverna framåt måste läraren göra en avvägning hur väl man 

tror att eleven kan hantera uppgiften med hjälpen som blir. Man ska inte hjälpa eleven för 

mycket med uppgiften men inte heller för lite så att eleven tappar motivationen (Jaworski, 

1994). 

De tre olika kategorierna är beroende av varandra för att resultatet ska bli optimalt. 

Känsligheten för eleverna till uppgiften och matematiska utmaningar är en del av hanteringen 

av lärandet för eleverna som läraren måste vara uppmärksam på (Jaworski, 1994). Man kan se 

det som att hanteringen av lärandet är som ett paraply över elevernas känslighet och 

matematiska utmaningar som har en nära samverkan med varandra (Jaworski, 1994). 

 

Figur 2, ML = Management of learning (hantering av lärandet), SS = Sensitivity to students (käsnlighet för 

eleverna), MC = Mathematical challange (Matematiska utmaningar). Eleverna som lär sig att hantera sitt 

lärande har större chans att utvecklas med hjälp av följdfrågor och matematiska utmaningar.  

 

Samverkan mellan elevernas känslighet och matematiska utmaningar är inriktad på att 

uppmuntra eleverna att slutligen vara ansvariga för sitt eget lärande (Jaworski, 1994). De båda 

kategorierna har en nära sammanhållning med varandra som medför att relationen mellan 

känsligheten och matematiska utmaningar skapar förutsättningar för eleverna att göra 

framsteg i en miljö som skapar möjlighet för engagemang på en lämplig nivå för alla individer 

(Jaworski, 1994). Hanteringen av lärandet är lärarens ansvar att ge möjlighet och förutsättning 

så att eleverna kan tillämpa metoden för eget lärande (Jaworski, 1994). 
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5. Metod 

I detta kapitlet redogörs vilken metod som valts att användas för att nå fram till resultatet. Det 

kommer även förklaras varför den valda metoden är gjord. Vidare kommer urvalet beskrivas 

hur det genomfördes för att nå fram till resultatet. Till slut kommer det att handla om studiens 

reliabilitet och validitet och avslutas med forskningsetiska reflektioner. 

 

5.1 Studiens metod 

Vid vilken metod som valts har övervägande gjorts mellan en kvantitativ-och kvalitativ 

metod. Kvantitativ metod avser att samla in numeriska data, alltså hur ofta något fastställs 

(Bryman, 2018). Kvalitativ forskning är däremot inriktad på ord, det vill säga undersöker en 

persons ståndpunkter, upplevelser och synsätt (Bryman, 2018). I åtanke vad det är för skillnad 

på kvantitativ-och kvalitativ metod så kommer en kvalitativ studie att göras eftersom syftet 

med studien är att undersöka lärarens uppfattning. Den kvalitativa metoden genomförs via en 

semistrukturerad intervju.  

Intervjun kommer likna ett samtal till formen, men har en bestämd utgångspunkt att den ska 

vara avskärmad att prata om problemlösning i matematik. Lärarna ska svara hur deras struktur 

är på undervisningen under arbetsgången, vad de har för gruppkonstellationer och varför, 

samt hur deras roll är under en aktiv lektion. De frågor som kommer att ställas finns med i 

intervjuguiden (bilaga 1) där frågeställningarnas ordning kommer att variera beroende på vad 

respondenten svarar. Eftersom det är öppna frågor i intervjun kommer respondenten att styra 

vad den kommer att svara. Samtalet kan även följas upp med följdfrågor för att vara säker på 

vad respondenten menar med sitt svar. Det är för att respondenten ska få möjlighet och chans 

att utveckla vad den menar i sina svar (Bryman, 2018). Till hjälp kommer även intervjun att 

spelas in för att lättare transkriberas vid ett senare tillfälle (Johansson & Svedner, 2010). 

 

5.2 Urval 

Lärarna som tillfrågades att delta i intervjun är aktiva inom mellanstadiet på skolor i en 

medelstor kommun i Sverige. Lärarna har behörighet i matematik och undervisar 

kontinuerligt i ämnet. Arbetssättet varierar mellan de olika lärarna men problemlösning är en 

återkommande aktivitet i undervisningen. I sökandet på lärare frågades rektor på skolan och 

gav tillåtelse, efter det var det genom personlig kontakt där de fick en förfrågan. Förfrågan 
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varierade mellan personligt möte där jag berättade om mitt arbete, men också via mejl till 

flertalet av de tillfrågade. Några av de tillfrågade lärarna deltog inte i studien på grund av att 

de inte hade legitimation i matematik. De 8 som är med i studien finns i tabellen under. Könen 

på lärarna kommer inte att presenteras då det var en ojämn könsfördelning i undersökningen 

och därmed risk att de lärarna kan pekas ut.   

Lärare Kodnamn Aktiva år 

Lärare A LA 22 

Lärare B LB 20 

Lärare C LC 14 

Lärare D LD 1 

Lärare E LE 10 

Lärare F LF 14 

Lärare G LG 20 

Lärare H LH 20 
 

 

5.3 Genomförande 

Respondenterna fick bestämma datum och tid när de passade att genomföra intervjun efter 

deras schema. Respondenterna fick frågeställningarna några dagar innan intervjun för att veta 

mer specifikt vad det handla om och därmed kunna förbereda sig. Detta medförde att 

respondenterna gavs tid och möjlighet att tänka igenom frågorna och därmed vilka svar de 

skulle ge. Det kan ha medfört att det blivit mer ”korrekta” svar, det vill säga vad man ska 

svara för att det ska låta bra istället för hur det faktiskt är. Samtidigt gav det möjlighet för 

lärarna att plocka fram material som de arbetar med och visa hur de arbetar i klassrummet. 

De flesta intervjuer utfördes under skoltid när respondenternas elever var iväg på andra 

lektioner som hemkunskap, slöjd samt idrott. Även efter skolans slut genomfördes intervjuer. 

Intervjuerna ägde rum i klassrummen som respondenterna arbetar i alternativt deras arbetsrum 

och tog ca 30 minuter. Det var lite tidspressat att hinna med intervjuerna eftersom påsken och 

därmed lov kom mitt i, så intervjuerna fick genomföras tidigare än ursprungstanken. Det var 

dock inget som påverkade respondenterna. En intervju blev släpande och genomfördes efter 

lovet. Under två olika intervjuer vid ett tillfälle vardera fick intervjun avbrytas en kortare 

period på några sekunder eftersom elever sökte upp sina respektive mentorer för kortare 

frågor.  
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Vid ett intervjutillfälle hade respondenten VFU-studenter med sig som genomförde sin första 

praktik, det är ”lärare G” med kodnamn ”LG” i tabellen. De som har hand om VFU-studenter 

vill ge eleverna bra förutsättningar (Dimenäs, 2007). 

 

5.4 Databearbetning 

Efter att ha bearbetat frågorna och svaren från intervjuerna så är det två stycken kategorier 

som skapats. Utifrån de två kategorier skapades olika undergrupper (Bryman, 2018). Ena 

kategorien är större än den andra och omfattar därmed ett större område. Den första kategorin, 

som är den större, innehåller utsagor om hur läraren berättar om olika klassrumssituationer, 

dvs hur lektionen startas upp, hur de pratar med eleverna och även och hur de förhåller sig i 

klassrummet när eleverna arbetar. Den andra kategorin handlar om olika gruppindelningar 

och gruppkonstellationer. Kategorierna skapades utifrån frågeställningarna som studien utgår 

från.  

Efter att intervjuerna blivit transkriberade skrevs det ut på papper. Det gjordes för att få en 

lättare överblick på vad de hade svarat inom de olika kategorierna. Till hjälp att dela in det 

och göra det tydligare klipptes svaren ut och sorterades inom de olika kategorierna. För att 

ytterligare visa vad de hade svarat användes överstrykningspennor i olika färger för att förtyda 

det visuellt, där samma färger markera de olika kategorierna som de har svarat. Detta för 

enklare upptäcka och identifiera skillnader och likheter i svaren (Dovemark, 2007). Genom att 

skriva respondentens namn på de avklippta lapparna hölls det fortfarande isär vem som hade 

svarat vad på de olika frågorna.  

 

5.5 Analysprocedur 

Med hjälp av teorin och ”teaching triad” undersöks hur lärare anser sig själva utmana eleverna 

i problemlösningen. Likt här skrevs den transkriberande texten ut och klipptes i olika 

kategorier. Det sorterades ut vilka svar som var relevanta och intressanta för studien (Bryman, 

2018). Svaren från lärarna kategoriserades in först i två stycken olika högar: 

• Lärarens roll i klassrummet 

• Grupper 
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I intervjuguiden är fråga 1–11 om lärarens roll i klassrummet och fråga 12–17 om olika 

grupper. Utifrån de större grupperna sorterades svaren in i underkategorier för att analyseras 

utifrån frågeställningarna. I kategorin ”lärarens roll i klassrummet” skapades tre stycken 

underrubriker i form av vad lärarna anser problemlösning är, hur de arbetar med olika 

lösningsstrategier samt hur de anser att de kommunicerar. För att förtydliga lärarens 

kommunikation behövdes ytterligare fyra underrubriker i form av struktur, språket, elevers 

utveckling och vad läraren anser sig själv inta för roll när eleverna är aktiva. I grupperna 

delades eleverna upp utifrån starka och svaga elever, hur två starka elever samarbetar med 

varandra, hur två svaga elever samarbetar med varandra. Hur det blir ifall en svag och en 

starkare är tillsammans och större grupper samt skillnad på grupp och när de arbetar enskilt. 

Även här förekom överstrykningspenna för att lättare kategorisera de olika svaren och få en 

överblick vilket svar som är till vad. Med den utvalda metoden att systematiskt arbeta fram de 

olika kategorierna underlättades arbetet att analysera hur lärarna tycker att de arbetar/är i 

klassrummet.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

För att öka studiens validitet har frågorna testats vid ett flertal tillfällen på utvalda personer. 

Innan det var dags för att intervjua de aktiva lärarna gjordes pilotstudier på personer som läser 

lärarutbildningen och därmed har viss kunskap om undervisning i problemlösning. Efter att 

intervjuerna testats i ett första utkast justerades frågorna, en del frågor lades till och en del 

togs bort. Ännu en pilotstudie genomfördes där en av de tidigare respondenterna tillfrågades 

att genomföra en andra intervju, i övrigt var det nya personer som tidigare inte tagit del av 

studien. Genom att testa intervjuerna på en grupp som är liknande den som ska undersökas 

ökar studiens validitet (Kihlström, 2007). 

Inom kvalitativa intervjuer är kommunicerbarhet ett mått på validitet (Kihlström, 2007). Det 

är viktigt att jag kan presentera mina tolkningar så läsaren själv kan bilda en uppfattning av 

studiens trovärdighet. Det har gjort att jag beskrivit datorbearbetning och analysprocedur för 

att stärka validitet, att stärka det studien avser att undersöka (Bryman, 2018). I 

resultatredovisningen är citat inlagda för att belysa underlaget för analysen.  

Eftersom det är individuella intervjuer och utgår från en frågemall kan det uppstå variation i 

svaren från respondenternas och därmed variation i följdfrågorna. Efter att ha gjort 

pilotstudier var jag förbered på olika svar vilket ökar studiens reliabilitet (Kihlström, 2007). 
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Lärarna var förberedda på vad intervjun skulle handla om eftersom de innan intervjun fick 

frågorna skickade till sig och kunde därmed förbereda svar. Följdfrågorna som uppkom 

varierade till de olika respondenterna beroende på hur väl utvecklat deras svar hade varit. 

Eftersom jag var bekant med intervjuguiden och genomfört pilotstudier var jag förberedd på 

att varierande svar kunde ges. För att inte gå miste om något använde jag mig av 

ljudupptagning under intervjun, detta för att öka reliabiliteten och inte gå miste om något när 

de skulle transkriberas. Därmed kommer allt som sagts med på intervjun (Kihlström, 2007). 

Frågeställningarna till intervjuerna gick i linje med det som var avsett att undersöka och 

bidragit till ett tillförlitligt resultat, att studiens reliabilitet har stärkts.  

 

5.7 Etik 

Det finns fyra huvudkrav att förhålla sig till för att studien ska ha en god forskningssed. Dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att respondenterna får information om den aktuella forskningens 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002). De tillfrågade fick information via personligt möte alternativt 

på mejl där de kunde tacka ja eller nej. De som valde att tacka ”ja” till studien fick 

informationsbrevet och samtyckesbrevet efter överenskommelse, (se bilaga 3). 

Samtyckeskravet är att deltagarna i studien själv har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna kunde när som helst välja att avbryta sin 

medverkan. I informationsbrevet medföljde samtyckesformuläret där respondenten visat att de 

accepterat villkoren. Genom att fylla i samtyckesformuläret så samtycker respondenten 

villkoren för intervjustudien. Respondenten hade full möjlighet att avbryta intervjun när den 

genomfördes och även ändra svar ifall det ansågs nödvändigt.  

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna ska förvaras på ett sätt som obehöriga 

inte kan ta del utav dem (Vetenskapsrådet, 2002). Alla lärare kommer att anonymiseras för att 

upprätthålla konfidentialitetskravet. Inga personuppgifter lämnas om lärarna,  enbart 

arbetslivserfarenhet. Intervjuerna som gjorts kommer inte att spelas upp för någon annan och 

kommer raderas när arbetet är färdigt.  

Nyttjandekravet är att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen från respondenterna används inte 
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i något annat syfte än forskning. Både inspelningen och anteckningar som förts kommer att 

raderas när studien är avslutat.  
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6. Resultat 

I det följande kapitel redovisas hur resultatet blev efter genomförda intervjuer. Lärarnas 

kodnamn kommer att användas när de ska citeras. 

6.1 Problemlösning 

Problemlösning är ett återkommande ämnesinnehåll som lärarna arbetar med. När de blir 

tillfrågade hur ofta de arbetar med problemlösningslektioner svarar 5 av lärarna att de 

försöker arbetar med en specifik problemlösningslektion 1 gång i veckan, men att det kan vara 

svårt att få tid till det. Men ibland passar det inte in att ha problemlösning.  

Några veckor körde vi bara massa uppställningar, och då blir det inte någon problemlösning alls (LH). 

En annan lärare anser att problemlösning testar av vad eleverna har med sig för baskunskaper. 

Genom att bryta av det som tränats på utmanas eleverna och får en matematisk utmaning. 

Man bryter av det man har tränat, för att träna andra delar som inte hör till området (LE). 

 

6.2 Lösningsstrategier 

Lösningsstrategierna som eleverna lär sig att använda varierar. 4 av lärarna säger att de 

använder sig av fyrfältsmetoden där eleverna får visa sin lösning genom att rita en bild, 

beräkna, skriva/ord samt svar. Även om eleverna får använda sig av olika lösningsmetoder 

berättar några av lärarna att de tagit fram en lathund till eleverna som de kan förhålla sig till 

(bilaga 2). Genom att förhålla sig efter denna mall har lärarna märkt att eleverna blivit mer 

säkra på hur de ska lösa problemet och frågar inte lika mycket efter pedagogens hjälp. Alla 

lärare som var med och genomförde undersökningen säger att det är viktigt att påpeka för 

eleverna att det finns flera olika lösningsstrategier och att det ska accepteras. 

Lösningsstrategierna får man arbeta in under en längre tid med eleverna.  

Vi kör några i taget så det inte blandar in för många, introducerar en metod som det arbetas med ett par 

tillfällen så att kunskapen befästs (LB). 

Lärarna menar att eleverna fastnar för olika metoder. För de eleverna som är mer praktiskt 

lagda kan det vara lättare att visa djupare kunskap genom att rita bilder. 

För mig är det viktigast att de ritar något, det blir tydligast så (LF). 
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Lärarna påstår att de olika lösningsstrategierna kan hjälpa elever till större förståelse att de 

kan lösa uppgifter med varierande metoder och det inte enbart fanns en lösning på en uppgift. 

Målet är att de ska se och läsa in sig i ett problem och tänka ”nu kan jag göra så här” och lösa, att nu 

funkar den strategin. Man ger eleverna verktygen för att lyckas (LA). 

För att lärarna ska visa eleverna olika lösningarna som kan genomföras säger lärarna att de 

brukar avsluta lektionerna med gemensam genomgång där eleverna får visa hur de löst 

problemet. När eleverna visar sina olika lösningar menar lärarna att de ska motivera sina val 

fram till lösningen. 

Jätteviktigt att visa att vägen fram till svaren kan variera och att det är okej (LC). 

Genom att eleverna visar sina svar för varandra och går igenom dem tillsammans i helklass i 

slutet av lektionen ges de större möjlighet att lära av varandra tycker lärarna. Man lär sig 

genom att lyssna på andra och de kan påverka elevernas egna förmåga i hantering av lärandet.  

Att visa sin väg fram till svaren kan vara svårt för en del elever menar några av lärarna, 

framförallt för de elever som har kommit långt fram i matematiken i tidig ålder. I 6an brukar 

det bli lättare för eleverna och de förstår varför de ska motivera, just för att de ska bedömas 

och få ett betyg.  

I slutet av lektionen när klassen gemensamt går igenom de olika lösningarna säger lärarna att 

de försöker hitta varierande lösningar för att visa att det finns olika varianter tillvägagångssätt. 

Jag försöker hitta två stycken olika lösningar och frågar om det är okej att vi använder er redovisning. I 

regel säger eleverna att det är okej för att de tycker det är kul att deras lösning visas. Över tid brukar alla 

elever få chansen till det (LH). 

Genom intervjuerna som genomfördes uppfattades det som att lärarna anser att eleverna 

tycker det blir lättare att redovisa sina svar med åldern. Lärarna som arbetade i en årskurs 6a 

tycker att eleverna upplever det är lättare nu än i 4an när man började arbeta med 

problemlösning. 

Jag upplever att eleverna inte alls tycker det är jobbigt att gå fram till tavlan och visa hur de tänker mot 

om jag skulle fråga det i ett annat ämne (LC). 
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6.3 Gruppkonstellationer 

Olika gruppkonstellationer ger olika förutsättningarna för eleverna att utvecklas. I den 

kommande texten har lärarna svarat på frågan hur elevparen/grupperna blir beroende på när 

man sätter ihop eleverna utifrån vilken kunskapsnivå de har inom matematiken. 

6.3.1 Starka och svaga 

När man sätter ihop en elev som är stark och en som är svag kan det bli blandade resultat 

menar samtliga lärare. Om det faller väl ut är det en stor vinning för alla inblandade säger 

lärarna; de båda eleverna och läraren/pedagogen som finns i klassrummet.  

Är det rätt stark elev som sätts ihop med en svag elev blir det en fördel, den starka eleven funkar som en 

lärare för sin klasskamrat (LH). 

Även när ett nytt ämnesområde ska påbörjas kan det vara av fördel att blanda eleverna av 

olika anledningar förmedlar lärarna. När det blir positivt så får den starka eleven en 

matematisk utmaning att anpassa sin förklaringsmodell och resonemang för sin klasskamrat. 

Den svagare eleven får hjälp med sin hantering av lärandet eftersom den får lyssna och ta del 

utav en förklaring. 

I början av ett område blandar jag eleverna med fördel, de svaga eleverna får där fler lösningsmodeller 

från de övriga eleverna (LA). 

Samtidigt påpekar de flesta lärarna att det beror mycket på gruppen som man undervisar i. 

Läraren måste ha en känslighet för vad eleverna klarar av, dels hur deras matematiska 

kunnande är men också vilka som kan samarbeta tillsammans. Lärarna strävar efter att ge 

eleverna en möjlighet att utvecklas under varje lektion.    

Mitt ansvar som lärare är att bestämma vilka eleverna ska arbeta med, eleverna ska lita på att läraren 

gör det bästa av det (LC). 

Det kan också bli till nackdel för eleverna om två elever sätts ihop som är för ojämna.  

Om något är nytt tänker jag att de starka eleverna kan vara till fördel för de svaga, om inte de starka 

eleverna bara kör över de svaga (LA). 

Många av lärarna anser att det finns en risk att den svaga eleven inte får chansen att utvecklas 

tillsammans med den starkare, och framförallt om eleverna är för ojämna. 

Är det för ojämna par så tror jag bara den svagare eleven tar emot vad den starkare säger (LF). 



24 
 

Lärarna menar att det kan bli så att den svagare eleven inte framför sina åsikter, utan att den 

accepterar vad den starkare säger och att den svars blir de ”riktiga”. Det kan medföra att 

eleverna tar sig förbi uppgifterna utan att förstå innebörden.  

Den starka eleven kan hjälpa den svaga att komma förbi uppgiften utan att den förstår. Det är väldigt 

vanligt att de vill bli klara med talen men förstår inte att på nästa uppgift så kommer en liknande uppgift 

igen (LG). 

Är det så blir lärandet inte bra för någon av eleverna menar lärarna, eleverna får inte chansen 

att utvecklas i sin undervisning. Matematiska utmaningarna uteblir, känsligheten för eleverna 

blir intetsägande eftersom de inte förstår hur de ska göra och varför. Därmed kan eleverna inte 

ta ansvar för sitt eget lärande och går miste om hanteringen av lärandet.  

 

6.3.2 Starka och starka 

I samtliga intervjuer är lärarna är överens att förutsättningarna blir bättre för de starka 

eleverna ifall de sätts ihop med en jämnstark. De menar att eleverna kan höja sina nivåer 

ytterligare genom att utbyta idéer och kunskaper med varandra.  

Är det två stycken drivna elever som har höga ämneskunskaper kan resonemangen mellan eleverna bli 

väldigt högt och utvecklande (LC). 

I slutet av ett arbetsområde säger många av lärarna att när eleverna behöver utmanas är de en 

fördel att sätta ihop två starka elever. 

I slutet av området när grunderna finns sätter jag de starka med varandra för att de ska få sin utmaning 

(LA). 

De starka eleverna har lärt sig att hantera lärandet och behöver hjälp av pedagogen att få 

matematiska utmaningar för att fortsätta att utvecklas. Läraren måste ha en känslighet för 

eleverna hur väl de kan få en utmanande uppgift som fortfarande stimulerar deras tänk. 

Lärarna menar att de starka eleverna har ett matematiskt tänk att kunna utmana varandra. Det 

kan också vara bra ifall det är två stycken som är starka som är vana att bestämma att de får 

möta en som är likasinnad. De menar att eleverna får träna på att lyssna vad den andre 

personen har att säga. 

Nackdelen som några av lärarna framför med två starka elever är att de inte är vana att 

kompromissa med någon annan, de är vana att få bestämma och ha rätt. 

Deras individuella svar är självklart med de kan ha svårt att se det på ett annat sätt (LE). 
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Lärare G är inne på samma spår  

två väldigt starka elever kan ha svårt att sätta sig in i andra, har svårt att släppa sitt tankesätt och 

utmaningen med att tänka nytt. 

Dessa elever kan tolkas ha svårt med känsligheten för problemet, de tänker själva hur de vill 

göra men inte varför och kan därmed ha svårt att förmedla och sätta sig in i andra personer. 

Man har givit eleverna en trygghet så de individuellt kan ledas genom problemet men inte när 

de ska förklara för någon. 

 

6.3.3 Svaga och svaga 

Lärarna uttrycker att det finns oro med att sätta ihop två stycken svaga elever med varandra. 

De är medvetna att det ställer större krav på dem som lärare, vara mer till hands och hjälpa till 

och stötta eleverna när det behövs och pusha dem framåt. När ingen av eleverna tar 

ledarrollen menar lärarna att det finns risk att de bara blir sittande och tänker att de inte kan 

någonting, det är då läraren måste vara där och pusha igång eleverna och få igång dem med 

ett matematiskt tänk. Det som saknas är drivkraften att ta det framåt poängterar lärarna. Dessa 

elever saknar förmågan för hantering av lärandet, de är utelämnade och förstår inte hur de ska 

göra. Lärarens roll måste bli mer aktiv här och leda de framåt i problemet så att de har en 

möjlighet att förstå. 

Fördelen som kan bli är att eleverna kan lösa uppgiften tillsammans mer än vad de kan på egen hand 

(LG). 

3 av lärarna menar att eleverna kan vara mer måna om att prata med varandra och göra 

uppgifterna tillsammans så de båda har förstått den istället för att enbart skriva av den andra. 

Man sätter ihop de svaga eleverna tillsammans för att de ska känna att de inte blir överkörda 

av någon annan säger majoriteten av lärarna. De ska få en känsla och självuppfattning att de 

kan klara det. 

De kan bli en livlig diskussion och de hjälper varandra uppåt. Kan den ena eleven så kanske inte den 

andra kan och tvärtom (LF). 

I de fallen tolkas det som eleverna kan hantera sitt lärande till viss del, men att de behöver 

hjälp och vägledning av läraren. Lärarna påstår att de oftast är medvetna om vilka dessa 

elever är så att känsligheten från läraren är viktigt när den ska hjälpa eleverna framåt i sin 

process att lösa problemet.  
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6.3.4 Större grupper 

Av de lärare som deltog i denna studie är arbetet varierande när de berättar om 

gruppindelningar. En av lärarna säger att det aldrig används större grupper än par eftersom 

läraren anser att det är svårt med den aktuella elevgruppen att vara flera i en grupp. I större 

grupper är det fler hjärnor som blir involverade och därmed mer åsikter som ska ventileras. 

En risk som finns i större grupper är att någon blir mer drivande i gruppen och att en annan 

elev kan bli mer passiv berättar samtliga lärare. När det är flera stycken i en grupp och ska 

diskutera tränar man också på turordning, att man måste lyssna på vad andra har att säga och 

det är en viktig aspekt att träna på poängterar en av lärarna. Det är viktigt att de som sitter 

tysta får chansen eftersom de kan sitta med mycket kunskap men inte förmedla den. Lärarna 

säger att de spelar en viktig roll i klassrummet så alla elever kommer till tals i klassrummet. I 

större grupper ges eleverna fler möjligheter att byta idéer med varandra och kan därmed få 

fler verktyg att i hanteringen av lärandet. 

En av lärarna säger att det är bättre med grupp istället för par om det enbart ska vara 

resonemang. Detta eftersom de i uppgifterna har olika lappar de får ta del utav och att inte de 

får visa lappen för någon annan i gruppen utan ska förklara vad som är på lappen. När de 

genomför den uppgiften anser läraren att samtliga elever får matematisk utmaning 

tillsammans, genom att dels förklara för varandra men även lyssna och ta till sig 

informationen vad deras klasskamrater säger. 

När de arbetar i grupper säger majoriteten av läraren att eleverna brukar arbeta tillsammans 

med de som sitter vid borden som i regel är 4 - 6 stycken elever. En av lärarna har eleverna 

två-och två vid platserna. 

Ofta har jag dom placerade vid borden där de har en trygghet, de brukar sitta ganska länge på sina 

platser innan vi byter (LB). 

Lärarna menar att de sitter båda starka och svaga elever tillsammans vid borden så det blir en 

naturlig blandning. 

Det kan även vara kul att göra något annorlunda och därmed ha de i större grupper, de är ofta tryggare 

att vara flera i en grupp. Men större grupper i matematiken är det sällan jag arbetar med utan det blir 

någon gång då och då (LE). 
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6.3.5 Jobba enskilt samt par/grupp 

Det är skillnad på att arbeta individuellt eller tillsammans med någon. När det är 

mängdträning som eleverna ska arbeta med anser majoriteten av lärarna att det ska göras 

individuellt. Med mängdträning menas exempelvis att lära sig multiplikationstabellen. När de 

arbetar individuellt så behöver inte eleverna anpassa sig efter någon annan utan de kan arbeta 

utifrån sina egna förutsättningar. Det både finns för-och nackdelar med att arbeta individuellt 

berättar lärarna. När eleverna arbetar enskilt måste eleverna kunna hantera sitt lärande för att 

lektionen ska bli givande för eleverna. Eleverna måste ha en kännedom hur de ska lösa 

problemet, annars blir eleverna frågande i klassrummet hur de ska lösa uppgiften.  

I början av ett område så är det fördel att jobba i grupp, det är genom andras tankar som mina egna 

tankar utvecklas (LA). 

Många lärare upplever att eleverna tycker det är roligare när de får arbeta tillsammans. I 

arbetet tillsammans med klasskamrater utbyter elever resonemang och tankar med varandra, 

något som de inte gör när de arbetar enskilt. 

När de jobbar tillsammans och för resonemang med varandra är det egentligen ovärderligt (LH). 

Lärarna säger att eleverna måste hitta metoder för att förklara vad de menar och hur de tänker. 

Eleverna får utveckla hur de tänker, men också lyssna på klasskamrater och därmed få andra 

infallsvinklar att utvecklas med hjälp utav. Den matematiska triangeln stärks eftersom 

eleverna får nya infallsvinklar och nya hanteringar i sitt lärande. 

De får diskutera vad som står, träning i att hitta rätt metod, sitter de enskilt och jobbar tror jag att det 

kanske blir mer på automatik. Sitter de själva gör de talen men vinsten blir inte lika stor för dom (LC). 

 

6.4 Lärarens kommunikation 

Nedan kommer det att gås igenom hur lärarna berättar vad de gör under olika situationer i 

klassrummet, dels innan lektionen börjar, hur de startar upp lektionen men också hur de 

förhåller sig när eleverna arbetar.  

6.4.1 Strukturen 

När lektionen startar har samtliga av lärarna förberett vad eleverna ska göra när de kommer in 

i klassrummet. De flesta lärarna säger att de skrivit på tavlan hur lektionens gång ska vara 

genom att skriva upp vilken ordningen eleverna ska arbeta. 
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Har man en god planering och skrivit upp den på tavlan vad eleverna ska arbeta med under lektionen 

och följer den blir inte lektionen ryckig. Eleverna kan känna av ifall man lämnar planeringen och gör 

något oplanerat (LC). 

Utöver att lärarna påstod att de skrev upp vad eleverna ska arbeta med under lektionen 

märktes en annan tendens av när man sammanställde vad de sagt. Det var att de lärarna som 

arbetat längre tid påstod att de skrev upp vilka mål som arbetades med under lektionen. Att 

skriva upp vilka mål som var för lektionen upplevde lärarna som en trygghet både för sig 

själva men också att eleverna visste vilka mål och förmågor de arbetade med under den 

aktuella lektionen. Ifall eleverna skulle börja på ett nytt område sa lärarna att de alltid hade 

gemensamma genomgångar för att eleverna skulle få en förklaring och chans att öva på det 

som är nytt. Efter menade många lärare att de ofta fortlöpte lektionen med EPA (enskilt, par, 

alla) för att eleverna skulle få ytterligare en chans att förstå, och ta hjälp av varandra, inom det 

nya området. Genom gemensamma genomgångar och EPA stärks elevernas matematiska 

triad. Lärarna ger eleverna verktyg att ha i sin hantering av lärandet, samtidigt får lärarna en 

kännedom och känsla hur eleverna förstår vad som ska göras och därmed kan läraren hjälpa 

eleverna med matematiska utmaningar.  

Jag presenterar problemet, sen får de flytta till den jag i förväg bestämt som de ska jobba med. När de 

sitter tillsammans får de reda på problemet, sen tänka individuellt ett tag, efter det i paret och sedan 

avslutar vi med alla (LA). 

Samtliga lärare påstår att de har ambition att avsluta lektionen genom att samla ihop eleverna 

ett antal minuter innan lektionen är slut. Detta för att gemensamt gå igenom det de arbetat 

med under lektionen och ge några olika lösningsförslag från olika grupperna, att eleverna 

delar med sig av varandras lösningar. Här ger lärarna eleverna en möjlighet att utvecklas sin 

hantering av lärandet. Ibland sa lärarna att de får gå fram till tavlan och presentera, men 

ibland sitter de på sina platser.  

Man behöver inte alltid redovisa allting heller, det kan tappa sitt syfte då och upplevas som tjatigt från 

eleverna (LB). 

När eleverna skulle redovisa sina svar uppfattades det som att lärarna i årskurs 6 var mer 

angelägna att eleverna själva skulle presentera sina svar. Uppfattningen från lärarnas svar är 

att lärarna i årskurs 5 hjälper eleverna att redovisa svaren i större utsträckning. 

Ifall det skulle uppstå en fråga som är aktuell för lektionen men inte är med i det som är 

planerat sa samtliga lärare att de hade ambition att bemöta det. Beroende på vad det är för 

fråga och hur de låg till i planeringen för området blev svaren varierande till eleverna.  
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Det är jätteviktigt att fånga upp elevernas tankar, det kan ha tänkt på ett sätt som inte jag har gjort (LH). 

Lärarna var överens om att de inte skulle avfärda elevernas eftersom det kan förhindra 

eleverna med frågor vid senare tillfälle.  

Mitt förhållningssätt blir olika, beror lite på lektionen. Är min känsla av att eleverna har förstått det jag 

går igenom fortsätter jag gärna på eleven tanke (LG). 

När man har hoppat på elevernas frågor och funderingar är det viktigt att de hoppar tillbaka 

till ursprungsplaneringen. Många av lärarna påpekade att det var lättare att bemöta spontana 

frågor och funderingar från elevernas sida om man hade en bra planering och var trygg i det 

man skulle göra. 

 

6.4.2 Vad läraren gör när eleverna är aktiva 

När eleverna har fått instruktioner vad de ska jobba med under lektionen och sätter igång att 

arbeta ska läraren inta en roll. Samtliga lärare påstår sig inta en aktiv roll i klassrummet och 

menar att de går runt bland de olika elevgrupperna och lyssnar hur de tar sig an uppgiften. 

Ingen av lärarna säger att de blir passiva och menar att de rör sig i klassrummet bland de olika 

grupperna. Här ges en uppfattning att det skiljer sig bland de olika lärarna hur aktiva de är när 

de kommer fram till elevgrupperna. En del av lärarna säger att de håller sig i bakgrunden och 

inte lägger sig i resonemang och tankar som eleverna har. Här förhåller sig läraren som ett 

”paraply” över eleverna. De lyssnar hur elevernas hantering av lärandet är för att få en 

känslighet hur eleverna har förstått. Efter det kan läraren ge eleverna matematiska utmaningar 

för att de ska ha möjlighet att fortsätta att utvecklas.  

Jag stannar till vid en grupp och hör hur de resonerar med varandra. Det är bra att veta hur de tänker 

men man lägger sig inte i jättemycket. Man ska lita på eleverna att de klarar det. Men frågar de något 

ska man självklart hjälpa till (LB). 

Några andra lärare säger sig vara mer aktiv när de kommer fram till eleverna och ställer fler 

följdfrågor när de lyssnar. 

Jag går runt och tittar, pratar, frågar. Ställer jobbiga frågor som ”hur vet du det?”, ”visa”, ”förklara” osv. 

Utmanar eleverna i deras resonemang så de ska kunna förklara varför de fick svaret de fick (LG). 

Lärarna menar att de rör sig i klassrummet för att finnas tillgängliga att stötta upp eleverna 

ifall det behövs och samtidigt lyssna och höra hur de resonerar med varandra för att få en 



30 
 

uppfattning om vilken kunskapsnivå de har. Att lämna utrymme åt eleverna så de kan föra 

resonemang med varandra utan att man lägger sig i hur de ska framföra det. 

Jag går runt och lyssnar på dem. Det är mycket att lyssna på, exempelvis vilket tänk de har när man 

bemöter dem. Stötta upp där det behövs att stöttas upp. Men tycker det är väldigt kul att höra hur de 

resonerar med varandra (LF). 

 

6.4.3 Språket 

Lärarna säger att de aktivt använder ett matematiskt språk under sina lektioner. En del 

påpekar att de är väldigt noga med att hålla sig till ett matematiskt språk medan andra säger 

att de inte tänker på det lika mycket. 

Jag har själv en liten brist här och är något som jag jobbar på för att bli bättre (LD). 

Några av lärarna påpekar att språket i matematik bör jämföras när eleverna är iväg på 

engelska eller det individuella språkvalet.  

Jag försöker att använda så mycket mattespråk som möjligt, men inte till absurdum. Det är som att 

jämföra när eleverna har engelska och man ska kommunicera det med varandra (LB).  

När eleverna arbetar med symboler är samtliga lärare eniga om att de är konsekventa med sitt 

språkbruk för de olika symbolerna. Om man inte använder ett korrekt språk till symbolerna 

som lärare gör man eleverna en björntjänst.  

Exempel använder man bara kvadrat eller rektangel, man använder aldrig fyrkant (LG). 

För att eleverna ska få en bra utveckling krävs det ett korrekt mattespråk i klassrummet när de 

arbetar med matematiken. Det är en skyldighet lärarna har att ge eleverna en kännedom om 

vad som är korrekt och fel. Genom att ha ett korrekt språk med eleverna ger de eleverna en 

möjlighet till hanteringen av lärandet. När eleverna har fått den kännedomen kan de fortsätta 

att utvecklas.  

 

6.4.4. Elevernas utveckling 

Med hjälp av problemlösningen anser samtliga lärare att elevernas matematiska repertoar har 

breddats och utvecklats. Dock värdesätter lärarna problemlösning olika mycket i sin 

undervisning. Lärarna upplever att eleverna har fler lösningsstrategierna att lösa problemen nu 
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och en av lärarna gör en parallell med sin nuvarande årskurs 6: a med den föregående för 3 år 

sedan.  

Jämfört med den förra 6:an jag hade för 3 år sedan så har mina nuvarande elever mycket lättare att 

diskutera, resonera och kommunicera matematik. De använder begreppen på ett helt annat sätt (LC). 

Läraren säger att denna klass har arbetat mycket mer med problemlösning än den föregående 

klassen. Även att eleverna i större grad kan ställa sig frågan själv om det är en rimlig lösning 

som de kommit fram till.  

Jag vill att eleverna ska avsluta med att ställa sig själv frågan ifall det är ett rimligt svar som de har fått 

fram, är viktigt att de får med sig det (LF).  

Ställer eleverna den frågan till sig själva har de tagit ett eget ansvar över sin hantering av 

lärandet. 

 

6.5 Sammanfattning 
De lärare som deltog i denna studie är en ganska homogen grupp vilket innebär att de har 

mycket liknande tänk. Det skiljer sig lite mellan hur ofta de säger att de arbetar med 

problemlösning men samtliga lärare arbetar med det. Fem av lärarna anser att de försöker 

arbeta aktivt med det minst en gång i veckan men att det kan bli lite undantag ibland. 

Samtliga lärare påstår att de arbetat in olika lösningsmetoder med eleverna så att eleverna ska 

kunna arbeta med den metoden som funkar bäst och är mest utvecklande för deras kunskap 

inom matematiken och problemlösning. Två av lärarna uttryckte att det var viktigt, både för 

dom själva men också för eleverna, att eleverna ritade ner deras svar för att förtydliga.  

Att dela in eleverna i olika grupper och par ett är ett ämne som berör och ställer krav på 

lärarna. Lärarna menar att de aktivt måste tänka på och ha en baktanke med indelningen de 

har, kan alla elever i gruppen arbeta med varandra? Är det några personer som inte går ihop? I 

majoriteten av klasserna menar lärarna att det funkar att blanda alla med alla om man utgår 

från personkemin. Men det finns undantag i ett par klasser där lärarna påstår att en del elever 

inte kan vara tillsammans. Eleverna ska känna en trygghet när de arbetar. Det viktigaste för att 

arbeta bäst och utnyttja elevernas potential är att eleverna respekterade varandra och att de 

vågar säga vad de tyckte anser lärarna. Sen fanns det lite olika åsikter och tankar om hur man 

delade in grupperna med varandra.  
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För att få en uppfattning om hur det går för eleverna när de arbetar säger lärarna att de går 

runt i klassrummet och lyssnar på de olika resonemangen eleverna för. Det varierade lite 

mellan lärarna när de ställde frågor till eleverna. En del påstår att de tar ett steg tillbaka och 

enbart lyssnar på elevernas resonemang när de arbetar och ställer bara frågor/förklarade när 

eleverna undrar något. Några andra lärare ansåg sig själva var lite mer på eleverna och ville 

att de skulle förklara och utveckla sina resonemang genom att förtydliga dem. Här fanns det 

inget samband beroende på vilken årskurs de hade. De lärarna ansåg att elevernas utveckling 

gynnades bäst genom att ständigt utmana deras tankegång. Dessutom att använda ett korrekt 

matematikspråk tycker samtliga lärare är viktigt för elevernas skull.  



33 
 

7. Diskussion 
I följande kapitel ska resultat diskuteras som framkommit och även val av metoden. I 

resultatsdiskussionen kommer det jämföras utifrån teorin, forskningsbakgrund och vad lärarna 

har svarat. I Metoddiskussionen kommer jag motivera mitt val av metod och varför det 

valdes. 

 

7.1.Resultatsdiskussion 
Av lärarna som deltog i intervjun försökte fem av de ha en specifik problemlösningssituation i 

veckan. En av de lärarna påpekade och tyckte att vikten av att ha problemlösning en gång i 

veckan var väldigt viktigt.  

 

7.1.1.Lösningsstrategier 

Lärarna beskriver hur de har introducerat och låter eleverna använda olika lösningsstrategier 

för det aktuella problemet. 4 av lärarna berättar att de använder sig av en 4-fältsmodell där 

eleverna ska visa sina svar på 4 olika sätt. Genom denna varianten får eleverna olika 

möjligheter att visa sina varierande svar. Lathunden som är framtagen från några av lärarna 

när de arbetar med problemlösning går Jaworski (1994) teori ”teaching traid” i handen där 

eleverna ska lära sig genom att ta ansvar över sitt lärande. Genom att eleverna har frågorna 

framför sig har de möjlighet att automatisera frågorna de ska ställa till sig själva när de 

genomför lösningen. Problemet är dock att modellen som lärarna visar inte nödvändigtvis 

leder till att flera olika lösningsstrategier bearbetas.  Taflin (2007) och Lester (1996) har visat 

i sina studier att är det viktigt att introducera flera olika lösningsstrategier och även ge 

eleverna chans att utveckla dem för att de ska utveckla en god problemlösningsförmåga. 

Lärarna påpekar att de ofta har gemensamma genomgångar av olika lösningar i slutet av 

lektionen för att visa på variationen. Eleverna får då motivera sina lösningar, hur de har 

kommit fram till det aktuella svaret. Det ligger i linje med Jaworski (1994) som menar att två 

händelser är viktigt för lärandet, genom att göra saker själv men också att man lär sig genom 

att lyssna på andra. Genom att ha gemensamma lösningar i slutet av lektionen får eleverna en 

variation på lösningsstrategier och kan därmed lära utav varandra. Det som kan vara en kritisk 

aspekt menar lärarna är om det är tidspressat i slutet av lektionen och måste ”stressa” fram 

något. Vid gemensam avslutning ska arbetet avslutas i god tid så det inte blir något 
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stressmoment. Lärarna visar därmed en insikt i hur problemlösning lärs och utvecklas, men 

pekar också på att det är viktigt hur lektionen disponeras. 

 

7.1.2.Grupper 

Att sätta ihop eleverna med varandra i olika par och grupper är något som kräver kännedom 

från lärarens sida både vad gäller personkemin och ämneskunskaperna för att 

förutsättningarna ska bli så optimala som möjligt. Här menar Löwing (2004) att det tas för 

givet att eleverna kan samarbeta med varandra. Lärarna visar olika strategier för att hantera 

detta i klassrummet. 

Genom att sätta ihop en stark och en svag elev krävs det från lärarens sida att ha bra 

personkännedom om eleverna och att det är framarbetat ett tillåtande klassrumsklimat säger 

Löwing (2004). Som Jaworski (1996) menar byter elever uppfattningar och preferenser med 

varandra när de diskuterar och det kan medföra att de kan förklara för varandra på ett 

begripligt sätt.  

När två stycken starka (högpresterande) elever sätts tillsammans kan de matematiska 

utmaningarna, som är en del av ”teaching triad”, bli högre och därmed mer utmanande för 

eleverna (Jaworski, 1994). I regel förbättras resonemang och förklaringar mellan eleverna när 

det är två stycken som har högre ämneskunskaper som sätts ihop tillsammans är samtliga 

lärare överens om. På samma sätt som Wyndhamn (1993) framhåller vill två högpresterande 

elever komma fram till mer än ett svar, nämligen att utvecklas och lära sig något. De 

tillfrågade lärarna var också överens om detta. Men några utav lärarna höjde ett varningens 

finger för att två stycken starka elever kunde ha svårt att kompromissa med varandra eftersom 

de är vana att ha rätt. 

Med två svaga (lågpresterande) elever krävs det mer av lärarna anser de som deltog i 

intervjun. Utifrån ”teaching traid” behöver de eleverna framförallt mer hjälp med vägledning 

och därmed känsligheten eleverna har för matematiska utmaningar (Jaworski, 1994). De ska 

få så pass mycket hjälp av läraren att de känner en trygghet i att klara/lösa problemet. Men 

samtidigt inte för mycket hjälp att läraren ger dem svaret (Jaworski, 1994; Lester, 1996). Det 

är en balansgång menar lärarna att behålla elevernas motivation samtidigt som de inte får 

svaret svart-på vitt. Det handlar om att elever som kämpar med att lösa en uppgift kan ha svårt 

att sätta sig in i andras tankar kring uppgiften (Wistedt, 1996). Wyndhamn (1993) menar att 

svaren väljs snabbt bland lågpresterande elever utan att utmana sig själv och sin tankegång. 
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I större grupper är ämneskunskapen mer spridd menar de intervjuade lärarna eftersom 

eleverna sitter på sina respektive platser vid bordet där läraren från början blandat eleverna. I 

större grupper är det också fler personer som ska aktiveras och vara drivande i en process 

framåt. Schoenfeld (1985) menar att elever som är i större grupp måste argumentera och 

resonera fram sina svar för att övertyga sina klasskamrater, vilket också ställer större krav på 

lärarens agerande, vilket även lärarna i denna studie vittnar om.  

Lärarna upplever en skillnad när eleverna arbetar individuellt och i par/grupp. Individuell 

matematikträning sker främst när det är mängdträning som eleverna ska arbeta med, exempel 

multiplikationstabellen. Genom att ha individuell träning får lärarna en klarare bild hur eleven 

befinner sig i det aktuella området. I mängdträningen kan lärarna se vilka matematiska 

utmaningar eleven står inför. Lärarna menar att de skapar en uppfattning vad eleven behöver 

arbeta med. Likt ”teaching triad” (Jaworski, 1994)  skapar lärarna en uppfattning vilka 

matematiska utmaningar eleverna individuellt står inför. Lärarnas uppfattning är generellt att 

eleverna tycker det är roligare, och även en trygghet, att arbeta i större grupper. Svaren som 

ges blir mer fokuserad på gruppen och inte så mycket på en individ. Det kan medföra att 

eleverna vågar mer menar några av lärarna. Jaworski (1996) tar upp exempel där flera i en 

klass är med och diskuterar ett okänt problem. Genom att diskutera med varandra och byta 

tankar och idéer utvecklar de sina svar. Tack vare att lyssna och förklara för varandra 

skapades en förståelse för begreppet menar Jaworski (1996). Lärarens roll blir här att gå runt 

bland elevgrupperna och lyssna hur de argumenterar med varandra. Det är något som lärarna i 

studien berättar att de aktivt gör för att skapa sig en uppfattning om eleverna. Det medför att 

lärarna har lättare att veta hur de ska fortsätta arbetet i nästkommande lektioner.  

 

7.1.3. Lärarens kommunikation 

Samtliga lärare säger att de förberett och planerat vad eleverna ska arbeta med när det är 

problemlösning. För att underlätta, både för sig själv och för eleverna, säger de flesta av 

lärarna att de skriver på tavlan hur lektionens gång är planerad. Det handlar om att läraren ska 

ha en bra struktur och relevant teori att falla tillbaka på ifall olika frågor skulle uppstå 

(Löwing, 2004). Lärarna menar att det tillför en trygghet både för dem själva och för eleverna 

att ha en struktur på tavlan så de har koll på lektionens gång. Men även om man har en 

struktur på tavlan och frågor från elever skulle uppstå som gör att lärarna rör sig ifrån 

strukturen säger lärarna att de har frihet att fortsätta på idéerna ifall de ser en vinning med det. 

Det handlar om, som Boström (2017) lyfter fram i sin studie, att det är viktigt att hitta 
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relevanta saker som eleverna har en koppling till. Petersen (2011) och Polya (2003) är inne på 

samma sak, att elevernas intresse ökar ifall de har en koppling till problemet och om det är 

relevant för eleverna.  

Samtliga lärarna påstår att när de börjar på ett nytt arbetsområde/lösningsstrategi har de 

gemensam genomgång med samtliga elever. Efter genomgången får eleverna träna på det 

läraren har presenterat. Gemensamt här bland lärarna var att de flesta av lärarna sa sig 

använda EPA-modellen i inlärningen (enskilt, par, alla). Genom att låta eleverna diskutera 

med varandra tar de gemensamt ansvar för deras lärande som i ”teaching triad” (Jaworski, 

1994). Samtidigt sa lärarna att de ger mycket hjälp till eleverna i början av ett område vilket 

medför att man ger dem verktygen att förstå ett problem så de senare kan hantera processen 

av matematiska utmaningar som Jaworski (1994) skriver om. 

När eleverna är aktiva och arbetar under lektionen kan det vara svårt att veta hur läraren ska 

förhålla sig till eleverna. Enligt Jaworski (1996) kan eleverna ha olika uppfattningar och 

preferenser till det som ska genomföras. Det kan innebära att de tolkat uppgiften på ett 

felaktigt sätt. Enligt ”teaching triad” så måste lärarna ge eleverna en trygghet och leda dom i 

rätt riktning i problemet, en del av eleverna kräver tydligare direktiv när de ska arbeta med 

uppgifter (Jaworski, 1994). Lärarna ansåg sig ha lite olika roller när de gick runt bland 

eleverna. Några av lärarna sa att de ville lyssna och ta en avvaktande roll när eleverna 

resonerar, medan en annan såg sig själv som den ”jobbiga läraren” och ställde frågor hur de 

kommit fram till problemet. Genom att ställa de frågorna utmanas eleverna mer i sitt 

matematiska tänk i linje med ”teachng triad”. Men läraren måste även då ha bra kännedom 

om sina elever så de vet hur mycket de kan utmana de utan att det blir för svårt/lätt (Jaworski, 

1994). 

Språket under matematiklektioner ska vara ett korrekt matematikspråk är lärarna överens om. 

Framförallt när de pratar om symboler så ska rätt termer användas för att missförstånd inte ska 

uppstå för eleverna. Fem av lärarna berättar under intervjun att de gör en jämförelse och 

parallell med engelskan. En lärare säger att rätt språk ska användas men inte så att det blir 

överdrivet. Löwing (2004) menar också att man ska vara konsekvent när man pratar om olika 

symboler. I elevernas hantering av lärandet så lär sig eleverna genom att lyssna på andra, så 

att använda ett korrekt språk och vara konsekvent med det gynnar elevernas inlärning 

(Jaworski, 1994). Löwing (2004) är också inne på att man inte ska ge dem en fingervisning 

om vilken metod de ska använda sig utav när de räknar utan att de ska få utmanas. I ”teaching 

triad” menar Jaworski (1994) att läraren måste göra en avvägning hur bra eleverna kan fixa 
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uppgiften utan lärarens hjälp, läraren ska inte hjälpa eleven för mycket. Jaworski (1994) 

menar att läraren måste ha bra känsla hur eleverna befinner sig och därmed finnas som stöd 

och kunna hjälpa att leda eleven in på rätt spår i uppgiften. En aspekt som lärarna lyfter är 

språket i matematikuppgifter. Språket i uppgiften får inte vara för svårt säger några av lärarna. 

Är språket för svårt kan eleverna omformulera uppgiften menar Möllehed (2001) så det kan 

uppfattas till tidigare erfarenheter och därmed ändras uppgiften.  

Lärarna menar att eleverna utvecklas när de arbetar med problemlösning, framförallt via 

bättre resonemang. Eleverna kan förklara lösningarna för varandra på ett mer avancerat sätt 

numera uttrycker lärarna. Det är någon Lester (1996) menar som är en av grundpelarna i 

problemlösningen; att problemlösningsförmågan utvecklas under en lång tid. Eleverna ställer i 

större utsträckning frågor till sig själva och har ett ”kösystem” med frågor enligt Jaworski 

(1994). De lärarna som har årskurs sexor påpekar att desto mer erfarenhet eleverna har att 

arbeta med problemlösning ställer de sig frågan ifall svaret är rimligt (Möllehed, 2001). 

 

7.2.Metoddiskussion 

7.2.1.Val av metod 

Att välja vilken metod som skulle användas i studien var inte enkelt. Genom att ha en 

observation undersöks hur lärarna faktiskt arbetar under lektionen, man ser deras 

genomförande (Johansson & Svedner, 2010). I en enkätundersökning är det svårt att få 

djupare svar på det man vill undersöka, det blir ofta ytliga svar som kan vara bra om man är 

ute efter kön, ålder och liknande (Johansson & Svedner, 2010). Det blir ingen djupare 

förståelse för hur lärarna tycker sig arbeta. I en intervju kan läraren ge djupare information 

beroende på hur intervjun struktureras upp. Det kan väljas att ha kvantitativa-eller kvalitativa 

intervjuer. I kvantitativ intervju är det mer hur ofta något förekommer medans i kvalitativ 

intervju får respondenten förklara sina ståndpunkter (Bryman, 2018). Därmed föll valet på 

intervjuer och kvalitativa intervjuer. Eftersom studien enbart tillfrågar ett fåtal lärare att delta 

är den inte generaliserbar för hur lärare arbetar. Det hade behövts ett större urval för att göra 

studien generaliserbar (Dimenäs, 2007). 

Av kvalitativa intervjuer valdes semistrukturerade intervjuer eftersom det uppleves mer som 

ett samtal där frågornas ordning kan variera beroende på samtalets gång (Bryman, 2018). 

Genom att ha den typen av intervju gav det mig chansen att ställa följdfrågor eller be de 

förklara för mig ifall något var oklart. Samtidigt behöver man inte följa intervjuguiden upp-
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och ned utan kan hoppa lite i intervjun beroende på hur respondenterna svarar och kan således 

anpassa intervjun bättre (Bryman, 2018). En risk som finns med att hoppa i frågorna är att 

någon fråga som ska ställas uteblir, vilket också hände i en av intervjuerna. I andra fall när 

intervjun ansågs vara klar så lästes intervjuguiden igenom och ifall någon fråga hade missats 

att ställa ställdes den det sista som gjordes.  

”Lärare G” som hade med VFU-studenter frågade cirka en halvtimme innan intervjun skulle 

genomföras om studenterna fick vara med och lyssna. Gissningsvis kände sig ”LG” bekväm 

med ämnet och intervjufrågorna och kunde leverera ”rätt” var. De som har hand om VFU-

studenter vill gärna visa sig från sina bästa sida och ge studenterna rätt verktyg att lyckas som 

lärare (Dimenäs, 2007). 

För att ge lärarna så bra förutsättningar inför intervjun skickades intervjuguiden till lärarna i 

god tid innan intervjun skulle genomföras. Detta för att lärarna skulle få god tid på sig att 

tänka igenom sina svar och ge genomtänkta svar. I vissa fall hade även material plockats fram 

av lärarna för att visa vad och hur de arbetade. Det medgav större förståelse för uppgifter som 

de förklarade och även metoder som de använde med eleverna. Samtidigt gav det 

respondenterna mer tid att tänka på sina svar och därmed ge svar som låter bättre. Deras första 

tanke hur de genomför en undervisning kanske inte stämmer, utan de förklarar hur de vill 

genomföra en problemlösningslektion när den är optimal.  

Plats och tid bestämdes av de tillfrågade lärarna. Detta eftersom lärarna skulle känna att de 

hade möjlighet att anpassa intervjun utifrån deras arbetsdag och att det inte skulle bli stressat. 

Samtliga intervjuer genomfördes i klassrummet alternativt i ett närliggande arbetsrum. 

Intervjun ska genomföras på en plats där miljön är lugn och ostörd (Bryman, 2018). 

Intervjuerna genomfördes under olika tidpunkter, några av lärarna intervjuades innan 

skoldagen börjat med eleverna och med andra lärare efter skoldagens slut. I några fall var det 

under skoldagen när eleverna hade lektioner med andra lärare eller om eleverna var på rast. I 

något fall medförde det att intervjun avbröts en kort stund av elever på grund av olika 

händelser. Då gjordes det en anteckning för att veta vart intervjun skulle upptas igen när 

eleven lämnat. Det märktes ingen skillnad på respondenterna beroende på vilken tid de 

genomförde intervjun utan samtliga var ”pigga och alerta”.  

Eftersom jag var bekant med samtliga lärare sedan tidigare behövdes inte kallpratet innan 

intervjun för att lära känna varandra. Däremot pratades det allmänt med läraren innan 

intervjun började för att höra hur det var med varandra, det pratet varierade mellan 2–10 
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minuter och spelades av förklarliga skäl inte in. Det var en annorlunda situation att sitta och 

intervjua lärarna ur ett forskningssyfte och det kändes framförallt på de tre första intervjuerna. 

Gissningsvis på grund av min ovana att intervjua folk. Ovanan att intervjua personer kan 

underskattas bland nybörjare (Bryman, 2018). Tidsmässigt märktes en tendens att intervjuerna 

blev kortare och kortare för varje som genomfördes, dock blev inte kvalitén lidande. 

Tidsspannet på intervjuerna varierade mellan 18–28 minuter där de tre sista intervjuerna tog 

mellan 18-20 minuter. Något annorlunda som skulle gjorts ifall intervjuerna gjordes på nytt 

hade varit att ha mer mellanrum mellan frågorna i intervjuguiden. Detta för att lättare kunna 

markera med pennan vilka frågor man har pratat om och vilka man har kvar. En annan sak 

som hade varit skulle varit att ha med sig någon form av fika under intervjun för att ytterligare 

lätta upp stämningen. 

De lärare som var med och deltog i intervjun är en homogen grupp av lärare. Det hade varit 

spännande om fler lärare skulle ha deltagit i undersökningen och ett större geografiskt 

upptagningsområde. Detta för att se ifall lärarna har olika uppfattningar beroende på vilka 

skolor de arbetar på och ifall det skiljer sig i exempelvis olika kommuner. Men tiden fanns 

inte för en sådan undersökning. 

7.3. Vidare forskning 

Forskningen fick begränsas till hur lärarna uppfattar att de arbetar. I utgångstanken och när 

bearbetningen för studien utformades fanns en förhoppning och vilja att vara med på 

observation i klassrummet när de arbetar med problemlösning. Genom en observation syns 

det hur lärarna förhåller sig i klassrummet, ifall det är någon skillnad på hur de säger sig agera 

och hur de faktiskt agerar. I denna studie blev observationen bara en tanke och inte en 

handling på grund av tidsbrist. 
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Bilagor



i 
 

 

Bilaga 1. 

Intervju 

 

1. Hur ofta arbetar du med problemlösning? 

2. Hur viktigt tycker du att problemlösning är inom matematik? 

3. Hur arbetar du praktiskt och teoretiskt med problemlösning? 

4. Använder sig eleverna av olika strategier när de ska lösa problem? Vilka då i så fall? 

5. Märker du någon skillnad nu när du arbetar med problemlösning och i början när du 

introducerade det? Både för dig som lärare samt eleverna. 

6. Hur gör du när det uppstår frågor i klassrummet från eleverna som är relevanta men 

kanske inte inom ”planen”? 

7. Hur gör du för att lektionerna inte ska upplevas som ryckiga för eleverna? 

8. Finns det bra problemlösning i läromedel eller jämtar du uppgifter från andra källor? 

9. På vilket sätt arbetar du med elevnära saker i problemlösning?  

10. Blir elevernas inställning annorlunda när de arbetar med saker de har koppling till? 

11. Hur gör du i klassrummet för att ta del av alla elevers tankar? 

12. Upplever du att eleverna får andra tankar och perspektiv i matematik när de 

diskuterar med varandra? 

13. Hur brukar gruppindelningen vara? Tänker du på något speciellt när du delar in dem? 

14. Är det svårt att få till en bra gruppdynamik? 

15. Vilka fördel finns det att jobba enskilt, samt vilka fördelar finns det att jobba i grupp? 

16. Upplever du att alla elever tycker det är kul att arbeta i grupp? 

17. Kan elevernas svårigheter och olika tankegångar bidra till något negativt bland 

eleverna? 
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Bilaga 2. 

1. Läs 

2. Vad är frågan? 

3. Räknesätt? 

4. Skriv siffror och räkna. 

5. Svara. 

6. Är det rimligt? 
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Bilaga 3. 

Forskningspersoninformation 

Förfrågan om deltagande i studie 

Bakgrund. 

Studien handlar om matematik och hur verksamma lärare arbetar med problemlösning. Den 

görs inom ramen för ett examensarbete vid Karlstads universitet.  

 

Förfrågan om deltagande.  

Jag vänder mig till dig som är verksam och utbildad lärare inom matematik på mellanstadiet. 

Därför ställer jag er frågan ifall ni skulle vilja bidra med er erfarenhet och expertis inom 

området. 

 

Hur går studien till. 

Studien kommer att ta form genom en intervju om hur du arbetar med problemlösning i 

matematik. Intervjun kommer ta ca 30 minuter och anteckningar kommer genomföras under 

tiden. För att underlätta kommer även, vid ert godkännande, ljudupptagning ske med hjälp av 

mobiltelefon för att sammanställa intervjun.  

 

Hantering och sekretess. 

Ingen utomstående kommer att ta del av de uppgifter som lämnas. Ljudinspelningarna och 

anteckningar kommer att raderas när arbetet är godkänt. Inga personuppgifter kommer att 

behandlas och inget kommer att kunna leda denna studie till er.  

 

Frivillighet. 

Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

motivering. Du får då bestämma ifall informationen du gett fortfarande får användas till 

studien eller ej.  

 

Plats och tid. 

Sker efter överenskommelse där du bestämmer vart det passar dig. 

 

 

Har du frågor så kan du vända dig till mig eller min handledare 

Kontaktuppgifter 

Student   Handledare: 

Robert Friberg  Docent Arne Engström 

Tele 073 901 87 02  Institutionen för matematik och datavetenskap 

Epost robertfriberg@ hotmail.se  Karlstads universitet 

Tele 054 700 24 67 

Epost arne.engstrom@kau.se 
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Samtyckesformulär 

 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet och fått möjlighet att ställa frågor.   

 

 Jag är villig att delta i studien. 

 

 Jag vill inte delta i studien. 

 

Ort och datum:____________________________________________________________ 

 

 

Underskrift:__________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande:_________________________________________________________ 

 

 


